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                    37e jaargang  Nr 32           

  

 
                    

           4 April 2011 
 

 
 

 

 

 

 

Nieuwe samenwerking met onze kledingleverancier! 
 

Inmiddels spelen en/of trainen een fors aantal teams van DESS in tenues die geleverd zijn 

door onze “huisleverancier” Duin’s Teamsport in Zwaag. Deze samenwerking wordt 

uitgebreid met een heuse 

 DESS webshop 

Iedereen kan in deze webshop tegen gereduceerde prijzen (extra) trainingskleding en 

toebehoren aanschaffen, zoals shirts, sweaters, trainingspakken enzovoorts.  Het voordeel van 

zelf gekochte kleding is dat je deze kan dragen buiten de activiteiten bij DESS om. Verder 

zijn de prijzen heel scherp, is de kwaliteit van de artikelen hoog en is het mogelijk om je eigen 

naam op bepaalde artikelen te laten drukken. Inmiddels is op onze website 

     www.svdess.nl   
een link geplaatst naar de DESS shop. Neem eens een kijkje, ook voor een cadeau-idee! Heb 

je wat uitgezocht? Afrekenen kan bijvoorbeeld met Ideal en bezorging via TNT Post is 

mogelijk. Natuurlijk kan je er ook voor kiezen de spullen op te halen bij Duin. Voor iedere 

bestelling die via de website wordt gedaan ontvangt DESS een kleine vergoeding. Alleen 

maar winnaars dus. Mis je een bepaald artikel geef dit dan door aan het bestuur. Als er meer 

vraag is laten we het opnemen in het assortiment. 
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

          

  10-4-2011       

37437 DESS 1-WBSV1 14.00     

56779 DESS 2-St George 2 11.45   E.Kan 

56502 SEW 6-DESS 3 10.00 9.00   

211582 DESS B1-Woudia B2 10.00   W.Kistemaker 

70574 Zouaven DA1-DESS DA2 14.30     

71104 Medemblik MA1-DESS MA1 11.00 10.00   

          

  17-4-2011       

37568 AGSV 1-DESS 1 14.00   Rempt.J 

61591 West FrisiaDP 6-DESS 2 10.00 9.00   

54051 DESS 3-Hollandia 6 14.00   J.Kok 

62663 DESS vet1-Spartanen vet 2 10.00     

211032 DWB B1-DESS B1 10.30 9.30   

69713 KGB DA1-DESS DA1 11.30     

          

  uitslagen 03-04-2011   uitslagen  02-04-2011 

  DESS1-WSW 1                            0-1   DESS ME1-MOC ME1              4-2 

  Always Forward 3-DESS 2          12-2   DESS D1-RKEDO D3                1-2 

  DESS 3-VVS46 5                          1-4   DESS C1-West FrisiaDP C3      2-1 

  Berkhout vet1-DESS vet1            6-1   Opperdoes F2-DESS F1            8-3 

  DESS DA1-Strandvogels DA1      0-2   KGB E5-DESS E1                      0-4 

      Always Forward MD1-DESS MD1   2-2 

  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) 

 
 

LET OP!!!! 
  

Na IEDERE training, moeten de doelen van het veld en de netten 
van de grote doelen omhoog.   Dit in verband met het maaien ed. 
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OPROEP!!!! 
 
Wie wil er vrijdag avond helpen met de ramen van de kantine te lappen 
en het houtwerk af te nemen. 
Iedereen is welkom, ook ouders van jeugd leden. 
We beginnen om 18.00 uur. En hoop 19.00 uur weer klaar te zijn. 
  

Inlichtingen; Afra Appel, tel. 591803 

 

 

 

 

 

 

Programma zondag teams voorlopig  

  

Programma DESS1 Programma DESS DA1 

17-04    AGSV1-DESS 1                    14.00 KGB DA1-DESS DA1                     11.30 

23-04    Vesdo 1-DESS 1                 14.00  

25-04     DESS 1-TwiskTSV1          14.00  

01-05     DESS 1-Dynamo 1            14.00    DESS DA1-KGB DA1                   12.00 

08-05     Zuidermeer 1-DESS1      14.00 Berkhout DA1-DESS DA1            12.00 

15-05    DESS1-Vesdo1                   14.00  

  

Programma DESS2 Programma DESS MA1 

10-04   DESS2-St George 2              11.45 Medemblik MA1-DESS MA1     11.00 

17-04    West FrisiaDP 6-DESS 2    10.00  

01-05   ALC 2-DESS 2                         11.30  

08-05   DESS 2-Spartanen 3            11.45 Grasshoppers MA1-DESS MA1     12.00 

  

Programma DESS3 Programma  B1 

10-04   SEW 6-DESS 3                        10.00 DESS B1-Woudia B2                   10.00 

17-04   DESS 3-Hollandia 6            14.00 DWB B1-DESS B1                         11.00 

01-05   DESS 3-Hauwert65 3          10.00 DESS B1-DWB B1                         12.00 

08-05   De Zouaven 10-DESS 3     14.30 DESS B1-St George B1               14.00 

15-05   DESS 3-Blokkers De 6       12.00  

  

Programma DESS vet1  

17-04   DESS vet1-Spartanen vet2          10.00  

01-05   De Zouaven vet2-DESS vet1      11.30  

08-05   DESS vet1-TwiskTSV vet1           10.00  

15-05   Woudia vet2-DESS vet1              10.00  
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Agenda: 
 

 

 
     
  6 April              2011                          Bestuursvergadering 
    

  9 April              2011      20.00uur        Keez/klaverjas-avond 
   

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  
 

 

 

 

LET OP!!!! 
  

Na IEDERE training, moeten de doelen van het veld en de netten 
van de grote doelen omhoog.   Dit in verband met het maaien ed. 
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I.v.m. een optreden van de band BLUE FLAME  op 23 april in ,,de Vang’’ gaat het 

paasklaverjassen niet door.  

Daarom is besloten het klaverjassen te combineren met de keez-avond. 

 

Sv DESS organiseert een keez-avond 

 

Op zaterdagavond 9 april a.s. om 20.00 

is iedereen van harte welkom om te komen 

keezen, je hoeft geen ervaren keezer te zijn.  Er 

zijn leuke prijzen te winnen. Het inschrijfgeld 

bedraagt 3,50 euro per persoon te voldoen op de 

avond zelf. Als je wilt komen, geef je dan voor 6 april op via 

a.appel@quicknet.nl. Als je in het bezit bent van een keezbord en die 

mee wilt nemen, mail dat dan meteen ook even door.  We hopen op 

een gezellige keez-avond. 

 
Maar als je die avond een potje wilt kaarten ben je 

ook van harte welkom!! 

 

Afra Appel 591803 

Tineke Slagter 591938 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Dinsdag 5 april kleedkamers schoonmaken om 19:00 voor Dess 2. 

Dinsdag 10 mei kleedkamers schoonmaken om 19:00 voor Dess 1. 

 

Willen jullie op een andere dag schoonmaken, dat kan. 

Neem dan even contact op met: 

 

Laurien Vlaar 06-29263944 of 

Eliane Admiraal 06-22852355 

of Lotte Klijnsma 06-18228461 
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Always Forward 3  - Dess 2   11-2 
 

”Heb ie er een shirtje van jullie onder an?” Deze uitspraak van een tegenstander, een aantal 

weken geleden toen de scheidsrechter éénrichtingsverkeer richting vijandelijk doel hanteerde, 

werd deze wedstrijd werkelijkheid; De scheidsrechter was namelijk gewoon een speler uit het 

team van de tegenstanders.. Dit zorgde voor nogal wat frustratie bij zowel aanvoeder Jelle die 

weinig in de melk te brokkelen had, als bij Anita die deze wedstrijd wél net zo goed met een 

paraplu had kunnen gaan staan. Always Forward.. zo kom ik ook wel ‘altijd vooruit..’ 

Maargoed volgens scheidsrechter Fred Honoff mag dit rare verschijnsel, ondanks niet te 

voorkomen partijdigheid, officieel ‘gewoon’. Dus 3x raden wie er de volgende wedstrijd 

tegen AF de fluit hanteerd.. Batserss..! 

- 9 uur vertrekken..! Wie verzint dat? Dan gaan we ff langs..  

- Jan Korver dacht ook weer een lekker wedstrijdje mee te ballen. ‘Nie-ech tof hé Jan?’  

- De neefjes Klaas en Mark Swier waren deze week de ‘versterking’.. Komen jullie wel eens 

op een training ouwe skoipenboere?! Wel bar gezellig mannen!!  

- Matthijs zit deze week in Venetië dus durf ik rustig te melden dat ook Matthijs geen verschil 

wist te maken.. Wat was je goed! (Wel weggooien deze Odessa dan hé vader Spijkert ;) 

- Bas op den kelder scoorde de 1
e
 treffer. Voor je zoon ben je gelukkig nog steeds een held 

Bas!  

- Jelle schoot ijskoud de terechte pingel binnen. Toch altijd lekker als Jelle zich weer achter 

de bal schaart voor een pingel, dan hangt ie gewoon.. Icecold Beans!!  

- Vicca was te gretig..  

- Michel is weer terug van een enkel/rugblessure maar viel helaas toch weer geblesseerd uit.. 

Zondag hopelijk gewoon weer voetballen blueman?!  

- Sjaak werd senioren-blond langs de kant van het veld wegens rugklachten. Gelukkig viel 

Michel uit :P 

- Ronald had dus een netje vol deze week. 5x binnen binnen kant paal maar ook een aantal 

goede schoten. Gelukkig geen eigen goals.. Wel wist ik in 1 schot 3 ballen te raken. Sterf 

miskraam!! (hij zat vroeger nog bij me in de klas ook..) 

- Kevin’s grietje.. Succes met je toetsweek ;) 

- Vincent speelde, zeer verdienstelijk, bij het 1
e
  maar gelukkig stond zijn lookalike; 

‘Prutsende Patrick’ nu de ballen naast te rammen, dus we hebben toch het gevoel gehad dat je 

er was.. (Scheef straatje geworden zeker Patjeee..?) 

-Benjamin kampt met een buitenste maagband ontsteking (zoiets.. gaa-nie helemaal tof in 

ieder geval) dus die zullen we nog een week of 2/3 moeten missen gaf hij aan. Helaas heeft 

zijn medicatie ook geen gezellige bijwerkingen.. Had ik je toch wel gegunt.. ;) Beterschap en 

snel weer komen maat! Anders gaan de stukkie’s er ‘kwalitatief’ op achteruit..  

- Alle toeschouwers weer bedankt!!  

 

 Tot dinsdag, dan gaan we weer ‘hakke trappen’ 
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Dess c1 --  West-frisia DP c3 

 

Na een moeizaam verlopen najaarscompetitie, waarin we vaak goed voetbalden, 
maar toch verloren en eigenlijk een beetje teleurstellend in de onderste regionen 
eindigde, doen we in de voorjaarscompetitie een stuk beter.  
De wedstrijd tegen West-frisia werd door ondergetekende bestempeld als cruciaal, 
winnen we dan kan het kampioenschap ons bijna niet meer ontgaan, verliezen we 
echter, dan wordt het nog spannend. 
We hadden best vertrouwen in een goede afloop, want uit speelden we 1-1 en waren 
we eigenlijk sterker, ware het niet dat er nu bij West-frisia een disciplinaire gestrafte 
speler meedeed uit de C1( 3e divisie landelijk!!!!!!!!!) en dat was best te zien ook, 
maar ondanks dat speelden we gewoon ons eigen spelletje. ( 3-4-3) 
We begonnen geconcentreerd aan de wedstrijd en gaven weinig weg, maar 
creëerden echter ook niet veel kansen, tot ongeveer halverwege, Nick en Robin 
gingen een dubbele 1-2 aan en waarbij Nick uiteindelijk, na goed doorzetten, alleen 
voor de keeper kwam en Nick rondde beheerst af …. 1-0. 
In het begin van de 2e helft kwamen we flink onder druk te staan een WF rook zijn 
kansen en na zo’n 10 min begon eerder vermeldde WF speler op eigen helft aan een 
solo, liep alle Dess-ers voorbij en liet Dave vervolgens kansloos 1-1. 
Nog geen 5 min later weer een solo van hem, Casper en Marcel konden hem niet 
tegenhouden( o o o wat had Casper het moeilijk tegen deze geweldige voetballer, 
maar klasse gespeeld hoor), Jeroen zette ffff te laat in de 16 een sliding in …… de 
scheidsrechter (Anita) was onverbiddelijk, een penalty dus. 
Iedereen hield eigenlijk rekening met de 1-2, want deze “goeie” nam zelf de pingel, 
maar Dave dacht daar toch fff anders over en met een katachtige reflex stopte Dave 
de keihard ingeschoten penalty, wat een geweldige redding was dat zeg en daardoor 
groeide bij ons het vertrouwen weer op een goede afloop. 
We gingen volop in de aanval en kregen een goede mogelijkheid, maar Robin schoot 
te gehaast in en zo kon WF in de contra-attack nog 1 keer levensgevaarlijk uitbreken, 
maar wederom stond Dave zijn mannetje en behoedde ons weer voor een 
achterstand  
Zo’n 7min voor tijd viel dan beslissing, Jeroen speelde Nick aan op het middenveld, 
die ging z’n mannetje voorbij, gaf een pass op Robin, die zijn man prima uitkapte en 
die plaatste vervolgens de bal koelbloedig in de hoek …2-1, wat een enorme 
opluchting was dat zeg, WF kwam er niet meer aan te pas en zo konden wij de 
wedstrijd simpel uit voetballen. 
De meeste jongens kwamen 
helemaal kapot de kleedkamer 
binnen, want wat hebben ze er 
keihard voor moeten werken, maar 
jullie hebben allemaal een 
uitstekende wedstrijd gespeeld en zo 
kwamen we met z’n allen tot de 
conclusie dat “de save van Dave” 
ons in de wedstrijd gehouden heeft. 
 
Roland 
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ALWAYS FORWARD MD1 – DESS MD1 

 

Je zal maar coach zijn van DESS MD1:  

 

De enige problemen die je hebt zijn luxeproblemen. Zo zijn 2x in de 

week alle meiden op de training te zien (laatst gehoord: “Ik kon eigenlijk niet, maar ik ben 

toch te trainen, anders ben ik meteen wissel, want iedereen is er.”), zijn de resultaten op 

zaterdag goed en is de gezelligheid ook ruim aanwezig. De beloning zou het kampioenschap 

moeten worden en dat was precies waar het om ging vandaag. 

 

De situatie vooraf: 

Always Forward staat bovenaan met 7 wedstrijden gespeeld en 15 punten. DESS staat 2
e
 met 

6 wedstrijden gespeeld en 12 punten. Het doelsaldo is ruim in het voordeel van DESS.  

Alle andere ploegen in de poule doen niet meer mee voor de titel en de kans dat Always 

Forward punten laat liggen tegen een van deze tegenstanders is vrij klein. Vandaag moest het 

dus gebeuren.  

 

Het leuke aan deze wedstrijd was dus dat de belangen groot waren, maar vooral ook dat de 

spelers van beide  teams deze belangen allemaal wisten. Hierdoor werd het een wedstrijd 

waarin alle spelers 120% inzet toonden. Een waar spektakelstuk.  

Vooraf bespraken we het strijdplan: het “openen” zouden we gaan gebruiken, we zouden 

allemaal ons mannetje houden en alle kleine pijntjes die er waren zouden we vergeten tot na 

de wedstrijd. We gingen er allemaal vanuit dat we zouden gaan knallen deze wedstrijd, maar 

mocht het nou even niet lukken in het begin of mochten we zelfs op achterstand komen, dan 

spraken we af rustig te blijven, allemaal te doen wat we altijd doen en ons niet druk te gaan 

maken. 

 

De wedstrijd begon en meteen bleek dat we vandaag stevig aan de bak konden. Always 

Forward zette ons onder druk en we kwamen maar moeilijk van onze eigen helft af. Nadat 

Amy 2 ballen nog kon oppakken, was ze kansloos bij het volgende schot. 1-0 achter. Hierna 

kwamen we er ietsje meer uit, maar Always Forward was toch echt beter dan wij. Na 15 

minuten kwam er een voorzet van rechts, miste Sanne en Marije de bal, maar verdween de bal 

toch in ons doel via het been van Iris. 2-0 achter en wij hebben nog geen kans gehad. Dit was 

niet hoe we het bedacht hadden. We hadden zoals gezegd afgesproken rustig te blijven als het 

niet zou lukken en te doen waar we goed in zijn. Ikzelf was erg benieuwd of deze jonge 

meiden dit zouden kunnen in deze wedstrijd en bij deze stand.  

 

Vanaf de 2-0 viel alle spanning van ons af. We gingen aanvallen, kregen wat kansjes en 

geloofden er weer in. Floor ging een paar keer richting doel, Myrthe sprintte naar voren, 

Mariska schoot van afstand, maar scoren lukte nog niet. Vlak voor rust kregen we een corner. 

Het schot van Judith werd geblokt, Myrthe schoot tegen iemand aan, maar 

“frommelkoningin” Denise werkte de bal het doel in. 2-1, En iedereen had weer hoop op een 

goede afloop.  

In de rust baalde Iris van haar doelpunt, zaten er een heel aantal spelers uit te blazen, maar 

was er vooral het idee om alles uit de kast te halen om niet te verliezen. Mochten we deze 

wedstrijd verliezen, dan was het zo goed als zeker dat we geen kampioen zouden worden en 

was het seizoen dus wel zo’n beetje afgelopen. Dit zou zeker niet gaan gebeuren hoorde ik 

van verschillende spelers. 

 

(vervolg op pagina 9) 
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(vervolg van pagina 8) 

 

In de tweede helft was de inzet en strijd ongekend. Zowel wij als Always Forward trok alles 

uit de kast. Het verschil met de eerste helft was dat wij nu de betere ploeg waren. Mariska 

probeerde het een paar keer met een afstandsschot, maar hun keeper was erg goed. Achterin 

regelde Marije dat iedereen zijn man hield. Doordat alle verdedigers goed luisterden, kreeg 

Always Forward eigenlijk geen echte kansen meer. Wij daarentegen kregen steeds betere 

kansen. Denise ging alleen op de keeper af, maar scoorde niet, Floor schoot van afstand, maar 

scoorde niet, totdat uiteindelijk Mariska 2 man voorbij liep en koelbloedig afrondde. 2-2 Met 

nog zo’n 8 minuten te spelen. Nu was het zaak in ieder geval geen tegendoelpunt te krijgen en 

er misschien zelf nog één te maken. Uiteindelijk bleef het 2-2 en waren we (na de 2-0 

achterstand na 15 minuten) er tevreden mee. 

 

Het mooiste moment kwam na de wedstrijd, toen ik de kleedkamer in kwam lopen na de 

wedstrijd. Ik trof een kleedkamer aan met daarin 14 meiden die allemaal geen woord uit 

konden brengen en knalrode koppen hadden. Dit was het bewijs dat echt iedereen meer dan 

100% zijn best gedaan had.  

 

Na de verfrissende douche trakteerde Petra op een welverdiend patatje en gingen we op weg 

naar huis. De titelrace is nog niet beslist, maar door dit resultaat staan wij er wel het beste 

voor. Nu is het zaak de komende wedstrijden te winnen en het liefst met zoveel mogelijk 

doelpunten.  

 

Groeten van een trotse coach, 

Jelle 

 

 

 

KGB E5 – DESS E1 
 

Vince moest zich vlak voor vertrek helaas ziek afmelden, waardoor we met 2 auto's richting 

KGB gingen. De opdracht voor vandaag was: doelpunten maken! Maakt niet uit hoe, als die 

ballen er maar in gaan. Geholpen door de tegenstander, was het eerste doelpunt snel gemaakt. 

Max nam een strakke corner, die KGB zelf het doel in werkte. Hun keeper liep nogal ver door 

bij de uittrappen en kon daardoor ook ver naar voor schieten. Een keer liet iedereen de bal 

lopen, maar daar stond Daan nog en die schoot gelukkig heel hard naar voor. Daarna kon 

Nick met links nog 2 keer te scoren. De verdediging, bestaande uit Jeroen, Klaas en Daan, 

hield bijna alles tegen, waardoor Maico de eerste helft niet veel te doen had. Mathijs en Gijs 

op het middenveld vingen de ballen goed op en gingen met Max en Nick mee naar voor. Vlak 

voor rust kreeg Max nog een kans en schoot heel hard op doel, maar raakte daarbij de keeper 

vol op zijn hoofd. Gelukkig stond hij snel weer op en kon verder gewoon meedoen. 

De tweede helft zakte het tempo wat in, Maico kreeg iets meer ballen op doel, maar wist ze er 

allemaal uit te houden. Gelukkig schoot Gijs vanuit een corner van Nick met een mooie 

volley de 4e goal binnen. De opdracht was dus gelukt, maar wat ik vooral heel goed vond 

vandaag was dat we de 0 hebben kunnen vasthouden achterin! Heel goed 

gedaan allemaal. Hopelijk kunnen we het volgende week bij WSW nog een 

keer zo doen! 

 

Sandra  
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Dess ME1 tegen MOC ME1 
 

Zaterdagochtend 10 uur was het zo ver. 

Na de aanwijzingen van de coach in de kleedkamer ( let op het ingooien en niet het hele veld 

overlopen naast de tegenstander, maar direct de bal afpakken, scheelt een hoop loop werk.) Stond 

buiten Gerrie nog op ons te wachten met wat extra aanwijzingen. 

We wilde deze wedstrijd  gebruiken om iets meer druk te zetten op het team, omdat we zien dat er 

veel meer inzit dan dat de meiden laten zien. Laatste tijd waren ze wat afwachtend en wilde niet 

winnen( zo leek het) waren gauw moe. Deze ochtend gingen we er voor. 

Mandy op het doel ( blijkt een waar keepers talent te zijn), Anna en Lisa achter als rotsen in de 

branding, middenveld gevuld met twee snelle duivels Irene en Loïs en voor in de spits de goalgetters 

Valerie en Lisa s. Nika was helaas ziek ( gauw beter worden hoor) en Margot is geblesseerd sterkte 

we missen je wel hoor. Dit klinkt als een top team, en dat was het ook. 

Veel toeschouwers langs de kant, doet het altijd goed. De scheidsrechter floot en de wedstrijd 

begon. Nou, ik kan je een ding zeggen die extra aanwijzingen en aanmoedigingen wierpen vruchten 

af. Jullie renden als een kat achter een bolletje wol aan, zou Loïs zeggen. 

Er werd goed overgespeeld en ja het kon niet uitblijven, Valerie schoot hem er met veel gemak in. 

Echt een super goal.  

Helaas scoorde MOC ook twee keer. Maar we lieten ons hoofd niet hangen en bleven goed 

voetballen. 

In de rust nog even een peptalk en aangegeven wat er goed ging en waar nog iets meer op ingezet 

mag worden, onze doping toegediend ( hartjes uit oma’s trommeltje) en ze vonden nog een oranje 

spuitbus voor in je haar in mijn tas.  

Iedereen werd voor zien van een oranje vlek in het haar en we waren er klaar voor. 

Er vielen in de tweede helft nog 3 doelpunten, 2 gescoord door Moc alleen in het verkeerde doel. 

Dus deze werden lekker bij ons geteld, wel net zo eerlijk omdat Irene twee geweldige voorzetten had 

gegeven. Gelukkig scoorde we zelf er ook nog een. Het ging een beetje rommelig voor het doel, maar 

door toch door te gaan schoot Valerie hem er uit eindelijk in. 

4-2 wat een uitslag. Zo zie je maar weer, we hadden het goed gezien. Er zit veel meer in dit team dan 

ze laten zien. 

De coach van de tegenpartij vertelde dat de teleurstelling groot was aangezien hun boven aan het 

lijstje staan en wij ergens onder aan. Voor ons betekend dit alleen maar dat we een top prestatie 

hebben geleverd en ik nog trotser op jullie ben dan dat ik al was. Onder de douche was het weer 

ouderwets gezellig en ja nog maar 6 doelpunten verwijderd van mijn koude douche. Meiden ik heb 

het er voor over. Als jullie die 10 doelpunten vol maken mogen jullie mij onder de  koude douche 

zetten. 

Na het douchen  hebben we nog even een gesprek gehad met Anita in de bestuurskamer. Dit ging 

met name over het feit dat er de laatste tijd veel meiden niet naar de training komen en zelfs zonder 

afbericht. Met het gevolg dat er trainingen zijn waar maar 3 meiden komen opdagen. 

Je snapt dat dit voor de trainers( die dit ook geheel in hun eigentijd doen) niet leuk is. We hebben 

met elkaar een plan gemaakt  waarin staat wat de meiden leuk vinden om te leren en zo kunnen 

Sanne en Sharon dit verwerken in hun training. 

Verder hebben we met de meiden afgesproken dat ze allemaal weer lekker komen trainen.  

Ik hoop  dat we dit nivo van voetballen kunnen doorzetten en volgende week weer winnen. 

Bedankt meiden voor de leuke ochtend. 

 

Gr Jolanda 

 

Ps ik heb voor de winter thermo ondergoed gekocht voor de meiden voor onder hun voetbalkleding. 

De kosten hier voor waren 6 euro. Ik heb dit nog niet van iedereen terug gekregen.  Zouden jullie dat  

nog willen doen. Alvast bedankt. 
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Wedstrijdverslag Opperdoes F2- Dess F1 
 

Zaterdag 2 april mochten we om half tien voetballen in Opperdoes dus mochten we al om half 

negen verzamelen we waren weer allemaal redelijk op tijd om te te gaan vertrekken iedereen 

in een auto bij een papa of mama en in een karavaan richting de tegenstander.In de 

kleedkamer gingen we ons omkleden en hielpen jullie mekaar goed met veters strikken.Op het 

veld kwamen de ballen weer uit de lucht vallen en gingen we even heerlijk warm draven de 

tegenstander was ondertussen ook op het veld maar waren maar met 7 jongens zodat wij wel 4 

wissels hadden.We begonnen weer erg sterk wat als resultaat had dat wij weer het eerste 

doelpunt van de wedstrijd maakte helaas scoorde Opperdoes daarna twee keer had Mees een 

mooi schot op goal die er net niet in ging en keepte Peter weer onwijs goed toch kwam er nog 

een tegen doelpunt en was daar ook weer Tom die zijn tweede doelpunt van de wedstrijd 

maakte gingen we naar de limonade met een stand van 4-2. Ondertussen was ook Anita 

aangekomen om bij ons te kijken hoeveel beter we al zijn geworden.      De tweede helft had 

Peter meteen weer een knappe redding en verdedigde Tom en Maliq ook mee zodat Stijn wat 

meer naar voren kon spelen waar Mike ook liep.Ook op het middenveld waren onze dames 

(Myrthe,Kim,Femke en Mariët) weer aktief bezig om de bal af te pakken van de tegenstander 

om hem daarna naar voren te schieten waar Jesse ook nog een keer alleen op de keeper af 

ging maar helaas nu niet kon scoren.Opperdoes scoorde de tweede helft wel vier keer en bij 

ons maakte Tom zijn tweede hattrick van het seizoen.Bij het penalty schieten zat het niet mee 

alleen Mike en Peter schoten de ballen in het net.In kleedkamer hebben we toch gezongen 

want de hulp bij het douchen was de moeder van Mees en die was  jarig en hebben we ook 

nog wat lekkers gekregen tot volgende week. 

 

 

Maickel  
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OPROEP!!!! 
 
Wie wil er vrijdag avond helpen met de ramen van de kantine te lappen 
en het houtwerk af te nemen. 
Iedereen is welkom, ook ouders van jeugd leden. 
We beginnen om 18.00 uur. En hoop 19.00 uur weer 
klaar te zijn. 
  

Inlichtingen; Afra Appel, tel. 591803 

 

 
 

Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

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

Zaterdag THUIS      

9 april  10:00 170391 DESS  F1 – Spirit’30 F8 Angelique Moolevliet 

9 april  10:00 199684 DESS ME1 – Spirit’30 ME1 Anita van Arem 

9 april  11:30 186913 DESS MD1 – WSW MD1 John Keesom 

Zaterdag UIT      

9 april 10:15 11:15 195557 WSW E1 - DESS E1 Matthijs, Jeroen 

9 april 10:00 11:15 188536 DWB C1 – DESS C1 Op de fiets 

9 april 10:30 11:30 201766 De Valken D2 – DESS D1 Sam, Thijs, Remco, Joost 

Zondag THUIS      

10 april  10:00 211582 DESS B1 – Woudia B2 Wiegert Kistemaker 

Zondag UIT      

10 april 10:00 11:00 71104 Medemblik MA1 – DESS MA1 Maartje, Anne, Joy 

 

Programma week 15 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

16 april  10:00 193723 DESS  E1 – Spirit’30 E4 Marcel van Schagen 

16 april  11:30 207259 DESS D1 – Always Forward D7 Anita van Arem 

16 april  13:00 176132 DESS C1 – Medemblik C3 Erwin Kan 

Zaterdag UIT      

16 april 8:00 9:00 182420 Always Forward F7 - DESS F1 Peter, Myrthe 

16 april 9:00 10:00 198655 West Frisia DP ME2  – DESS ME1 Irene 

16 april 9:15 10:15 182215 De Blokkers MD2 – DESS MD1 Floor, Iris 

Zondag UIT      

17 april 9:30 10:30 211032 DWB B1 – DESS B1 Op de fiets 


