
ODESSA                                                                                                                                1 

                                                                                                      

                    
                    37e jaargang  Nr 34           

  

 
                    

          18 April 2011 
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
De vereniging staat te springen om een aantal vrijwilligers die een taak op zich willen nemen. 
De onderstaande taken zullen opgepakt moeten worden, willen we volgend seizoen weer 
met zijn allen kunnen genieten op het DESS complex. We rekenen op jullie! Waar gaat het 
om? De volgende taken moeten opgepakt worden: 
- Iemand die de scheidsrechters aanstelt voor het voetbalprogramma 

- Iemand die de sponsoring op zich wil nemen 

- Iemand die het kantinebeheer op zich wil nemen 

- Iemand die het schoonmaken van de kantine wil coördineren. Schoonmakers zijn er maar 
iemand moet het coördineren. 
- Iemand die de taak van Voorzitter op zich wil nemen vanaf de volgende Ledenvergadering 
(eind oktober) 
- Een aantal personen die op maandagochtend even een rondje over het terrein en door de 
kleedkamers willen maken. 
  

Het is echt noodzakelijk dat deze klussen opgepakt gaan worden. Uiteraard kost het wat tijd 
maar het neem echt niet heel veel tijd in beslag en sta je er niet alleen voor. Er zijn heel veel 
vrijwilligers die je helpen. Bovendien is het ook nog leuk want uiteindelijk komt iedereen voor 
zijn of haar plezier naar het complex. Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
iemand van het bestuur. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst even mee te draaien om te 
kijken of je het leuk vindt. 
  

Het bestuur 
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

          

          

  23-4-2011       

36460 Vesdo1-DESS 1 17.00   Wonderen.van R.C 

          

  25-4-2011       

218737 DESS 1-Twisk TSV1 14.00   Beijens.P 

70123 DESS DA1-SEW DA1 11.30   W.Grippeling 

          

  27-4-2011       

211351 DESS B1-DWB B1 19.00   Gerrie Moolevliet 

          

  uitslagen 17-04-2011   uitslagen  16-04-2011 

  AGSV1-DESS 1                         3-1   DESS E1-Spirit E4                          1-1 

  West FrisiaDP 6-DESS 2            3-4   DESS D1-Always Forward D7         3-0 

  DESS 3-Hollandia 6                   2-5   DESS C1-Medemblik C3                 5-0 

  DESS vet1-Spartanen vet2       0-5   Always Forward F7-DESS F1          1-0 

  DWB B1-DESS B1                     6-2   West FrisiaDP ME2-DESS ME1        3-4 

  KGB DA1-DESS DA1                 3-1   DeBlokkers MD2-DESS MD1            2-4 

          

  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)  

 
 

Vrijdag 22 april is er geen training voor de selectie !! 
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Agenda: 
 
 

 

         
   

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 
  7e wedstrijdbal: DESS1 -  WBSV 1 gesponsord door  Jotoweb 
  

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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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. 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

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 

 
 

 
 
 

KLUSSENDAG 14 MEI 2011 
  

Opgelet allemaal! Zaterdag 14 mei is het weer zover. KLUSSENDAG op het terrein 
van SV DESS. Deze dag zal geheel in het teken staan van het onderhoud aan 
kantine en terrein.  
  
Wat voor klussen dan? Het terrein moet klaar gemaakt worden voor de zomer. Dat 
betekent dat er allerlei klussen zijn die uitgevoerd moeten worden variërend van 
schoonmaakwerk tot aan technische klussen. 

  
Handig of niet, iedereen is welkom. We beginnen om 9 uur. We gaan 
er vanuit dan een ieder die de club een warm hart toedraagt zijn 
gezicht laat zien. Vele handen maken licht werk. Bovendien is het 
nog gezellig ook. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd! 
  

Graag tot dan!  
 
Het bestuur SV DESS   
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West Frisia DP 6 – Dess 2  3-4 
Zondag 17 april 2011  

 

Te beginnen met een oproep van Afra: Aanstaande dinsdag (19 april) is het gehele tweede 

elftal uitgenodigd om de kleedkamers te schrobben. 19:00 uur aanwezig. ‘Verzaken betekend 

een blad pils halen..’ Verder is er a.s. vrijdag geen training i.v.m. de wedstrijd van het eerste 

elftal op zaterdag om 17:00 uur. Komt allen genieten en steun betogen van deze slachtpartij 

tegen de op-één-na hekkensluiter ..  

Het was gezellig in de kleedkamer. Dat is het altijd wel, maar we mochten bij elkaar op 

schoot dus geen opmerking of scheet bleef onopgemerkt. De toestand van het veld was niet 

veel beter; golf was een betere sport geweest voor dit veld met al zijn bobbels en gaten. Toch 

wisten we een zware tas met 3 punten mee naar huis te nemen.  

 

Na een half uur voetbal kregen we de 1-0 tegen. We mochten tegen de hekkensluiter dus toen 

het vooruitzicht van een eventueel verlies was doorgedrongen werd er beter gevoetbald. Vlak 

voor rust wist de opkomende mid-mid Jelle de 1-1 met zijn verkeerde been vanaf de 16 in de 

hoek te pompen. Verdient en belangrijk!  

De tweede helft startte een stuk beter. Jitse was weer van de partij en schoot ‘snoeihard!’ de 

bal na een leuke actie tegen het net. 1-2. Kevin’s motor was na een broodje bal ook opgestart 

en besloot na tal van goede voorzetten zelf maar eens 2 goals te maken. 1 op indirecte assist 

van de opkomende rechtsback Alves. Muha! Sjors voetbalde de hele wedstrijd geweldig; alle 

uittrappen nam hij op de vleespet en met een goede opbouw stonden we zowaar heel aardig te 

tikken. Speciaal nog even een bedankje voor NRC-Niek. Die vulde de plek op van een zieke 

afhaker. Grote klasse kerel! Matthijs speelde helemaal de wedstrijd van zijn leven met rust, 

overzicht en hier en daar een succesvolle actie. Zondag verwacht ik een broodje van je ;) 4-1 

was de stand ondertussen. Met de aanstaande vrije zondag in het achterhoofd besloot Ronald 

er nog maar een beetje spanning in te brengen door 2 ballen zijn hok in te laten rollen. Dit 

maakte hij gelukkig goed met een soft-ijsje met spikkelsss;) 3-4 werd de uiteindelijke stand.. 

bierwaardig..  

 

Zondag wordt er volgens mij met het snaaifestijn Pasen niet gevoetbald dus dat zal wel een 

lastige pot worden over 2 weken als er niemand komt trainen.. Max, Arjan, Niek jullie zijn 

dinsdag ook van harte welkom! (Exclusief kleedkamers uiteraard)    

 

Shag, bedankt voor ’t pilsje en de rammel!! 
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KGB DA1 – DESS DA1 3-1  
 

 

 

 

Na een aantal teleurstellende wedstrijden, stond vandaag de koploper KGB op het 

programma. Omdat zij, net als wij, in het rood spelen en dit hun kampioenswedstrijd zou 

worden, belden zij ons van de week op met de vraag of wij in ons reservetenue wilden spelen. 

Toen wij deze zondagochtend uit de kantine wilden halen, bleek het tenue al gebruikt te 

worden door een ander team. Gelukkig bedacht Nico zich dat hij nog reserveshirts van SEW 

had liggen. Daarom speelden wij vandaag als DESS-MOC-SEW-combinatie, wat naar ons 

eigen idee wel imponerend zou overkomen.  

We begonnen een goede wedstrijd. Misschien heeft het in ons voordeel gewerkt dat de dames 

van KGB last van zenuwen hadden en ons misschien wat onderschat hadden, maar we hebben 

er zelf uiteraard ook hard voor gewerkt. We lieten weer eens zien wat we in onze mars hebben 

en wisten zelfs op voorsprong te komen door een mooi schot van Delia (met haar linkerwreef) 

over de keepster van KGB heen. Helaas zette de spits van KGB de stand een minuut later 

weer gelijk. Toch bleven we hard werken en werd er goed gevoetbald. Zo werkten Vera en de 

jarige Roos bijvoorbeeld goed samen. Er werd veel getikt en er werden een aantal kansen 

gecreëerd. Een bal van Michelle vloog net voor het doel langs. Jammer genoeg wilden de 

pogingen er niet in. Ook KGB kreeg kansen. Zo raakten zij de paal en wist onze keepster 

Juliette een aantal schoten op doel tegen te houden. Uiteindelijk kon KGB toch de 1-2 maken. 

Met deze stand gingen wij de rust in. 

Omdat KGB kampioen zou worden, had onze aanvoerster namens ons team een bloemetje 

gekocht voor de dames van KGB. Deze gaven we voor de aftrap van de tweede helft, wat de 

dames van KGB duidelijk niet hadden verwacht en erg leuk vonden!  

De tweede helft werd wat rommeliger dan de eerste helft. KGB werd sterker en kreeg meer 

kansen, waardoor wij meer moesten verdedigen. Zij maakten dan ook de 1-3 en daarna nog 

een doelpunt dat werd afgekeurd wegens buitenspel. Ondanks de achterstand bleven we er 

wel voor gaan en lieten we de moed niet zakken. Een doelpunt hebben we helaas niet meer 

kunnen maken, maar we hebben het KGB wel lastig gemaakt. Een speelster van KGB 

verbaasde zich er dan ook over dat wij zo laag op de ranglijst staan. Hopelijk heeft deze 

wedstrijd ons toch weer wat zelfvertrouwen gegeven na de blamage van vorige week! 

Maartje, Wieneke en Yvonne, bedankt dat jullie weer mee wilden voetballen. Jullie waren 

weer toppers! En Jan Peter, bedankt voor het vlaggen!  

Lotte 
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Na het 1e match-point verspeeld te hebben vorige week ( een beschamende 
nederlaag tegen DWB C1, 5-1 verlies), konden we vandaag het 2e match-point 
verzilveren, maar dan moesten we wel met een andere instelling aan de wedstrijd 
beginnen en hoe dan ook de game winnend afsluiten. Luuk, Casper en Wouter 
konden helaas geen deel uit maken van de kampioenswedstrijd, maar we hadden 2 
fantastische invallers uit de D1, Luuk B en Huub speelden mee alsof ze het hele 
seizoen al speelden in de C1, echt goed hoor jongens.   We begonnen wat 
zenuwachtig aan de wedstrijd, want de druk was onbewust best wel hoog bij “de 
joos”, dus het 1e kwartier konden we geen potten breken en lieten eigenlijk 
Medemblik voetballen, zonder grote kansen weg te geven overigens, maar het zat 
Henk en ondergetekende niet echt lekker, maar na een kwartier braken we eindelijk 
de ban, een perfecte genomen corner van Jeroen knikte Nick met het hoofd goed in 
en Timo gaf het laatste tikkie..1-0. Na deze goal gooiden we echt alle schroom van 
ons af en waren we heer en meester en kon een grotere uitslag niet uitblijven. Nog 
geen 5min later pikte Rick de bal van achter op en gaf een fantastische lange bal op 
Robin, die alleen op de keeper afstevende en vervolgens niet faalde  2-0. Vlak voor 
tijd stuurde Mathijs Luuk met een lepe pass de diepte in, die speelde Robin goed aan 
en kwam alleen voor de keeper, die vervolgens fraai redde, maar leverde de bal wel 
in bij Luuk en die plaatste de bal prachtig in de kruising … 3-0. 
De 2e helft was eigenlijk een kwestie van de wedstrijd uitspelen en proberen om nog 
wat doelpunten erbij te prikken, we waren de bovenliggende partij en mocht 
Medemblik een keer doorbreken, dan vonden ze onze foutloos keepende Dave op 
hun weg. Nick maakte er halverwege de 2e helft op een typische “nickwijze” 4-0 van ( 
een prima solo en een doeltreffend schot), maar de mooiste goal viel 5 min voor tijd. 
De keeper van Medemblik nam een doeltrap en de bal kwam pardoes voor de voeten 
van Jeroen, die vervolgens bekeken uithaalde van zo’n 30 meter en de bal prachtig 
plaatste over de te ver uitstaande keeper……..5-0. 
Nogmaals jammer dat Luuk, Casper en Wouter geen deel uit konden maken van de 
kampioens wedstrijd, maar Luuk en Huub waren volwaardige vervangers. 
  
Een trotse trainer en coach 
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West-frisia DP tegen de meiden van DESS.   3-4 

 

Ik denk dat het voor ons de laatste wedstrijd van het seizoen  was, het was in ieder geval 

wel mijn laatste wedstrijd. En dat moest gevierd worden. En dat is gelukt. 

We hadden een beetje moeilijke start. 

Enkele dames hadden het idee dat ze geen coach nodig hadden en het heel goed zelf konden. 

Dit leek moeilijker dan ze dachten. 

Zo speelde de tegenpartij al een tijdje met een man meer, niemand die het in de gaten had. 

Langs de lijn was het stil, geen aanwijzingen, complimentjes en aanmoedigingen.  

De scheids was iets wat aan de partijdige kant, ja en wie zegt er dan iets van. 

Ondanks alles scoorde Irene een prachtig doelpunt, helaas volgde al snel 2 doelpunten van de  

tegenpartij. Er werd veel geduwd en getrokken tot ergernis van onze meiden. 

Maar wat hun kunnen, kunnen wij ook dacht Anna, en ze liet het er niet bij zitten. 

Eindelijk rust, niets voor mij langs de lijn staan en niet zeggen. 

Gelukkig hadden de meiden het coachen wel gemist en hadden we afgesproken dat 

Ik de tweede helft er weer was, het was toch wel moeilijk zonder coach. 

Gelukkig maar , sta ik er toch niet voor niets elke wedstrijd. 

Tijdens de tweede helft barste het feest al los. 

Eerst de scheidsrechter ( jochie van een jaar of 15) aangesproken dat hij ook wel eens in  

ons voordeel mag fluiten, zou wel net zo eerlijk zijn. Het blijft een moeilijk vak, scheidsrechteren,  

je doet het niet gauw goed en ze moeten je ook altijd hebben. 

Al snel maakte Irene de gelijkmaker. En wakker als ze waren, kwam ineens het besef dat ze nog maar 

1 Doelpunt verwijderd waren van MIJN KOUDE DOUCHE. ( voor degene die ons vorige stukje niet 

hebben gelezen.Ik gooi altijd de waterzak leeg als de meiden lekker staan te douchen, dit veroorzaakt 

altijd veel gegil. Ik, altijd in voor iets geks, kwam met de opmerking “als jullie nog 10 doelpunten 

scoren in de laatste wedstrijden dan mogen jullie mij onder de koude douche zetten”. We hadden 

het hele seizoen nog weinig gescoord, dus het moest wel heel gek gaan wil ik onder die koude 

douche komen te staan.) Nou het is gek gegaan, de meiden hebben het licht gezien. 

Twee weken terug scoorden ze er 4, vorige week 3 en nu……… Lisa de Niet (sorry we zijn nu in het 

bezit van 2 lisa’s)onze trouwe achterspeelster, wilde zo graag eens naar voren. 

Met de bal aan haar voet ging ze strak langs de zijlijn naar voren, waar ze hem zuiver voor gaf aan 

Irene die daar prachtig vrij stond voor het doel. Da’s een makkie voor Irene, die zat. Daar had ik wel 

een koude douche voor over. Helaas werd de gelijkmaker snel gemaakt, maar tegen zo’n schot kon 

zelf Mandy (ons keepertalent) niet op. Niet snel daarna braken Lisa Swuste en Valerie uit, 

 met z’n tweeën op de keeper af. 

Opeens ontstond er enige verwarring er was iemand van de tegenstanders gevallen. Onze meiden 

zijn dan veelste lief legde eigenhandig het spel stil om te kijken wat er aan de hand was. Daar ging 

onze kans op het winnende doelpunt. En ik maar roepen langs de kant “ doorgaan meiden de scheids 

heeft nog niet gefloten” , daar zag ik nog wel een oefenpuntje. 

Nika een loïs gingen aardig te keer op het middenveld, ondertussen hadden ze iets opgevangen van 

een ijsje bij mac donalds, dus de stemming zat er goed in net als de wil om te winnen. Vlak voor het 

einde( ik hield het al op gelijkspel) kwam Loïs aan de bal, vlak voor het doel. Ze gaf de bal een trap en 

wie hij allemaal raakte, we konden het zo snel niet zien, maar hij zat. 3-4 en fluit nu maar af. 

Het was een super spannende en leuke wedstrijd. We ( Tineke en ik ) waren reuze trots. En dat ijsje 

van de mac was dik verdiend. 

 

 

 

 

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

 

Nog even dit; 

 

Margot, ik hoop dat je knie snel weer beter is en je volgend jaar er weer bij bent. Leuk dat je toch 

mee was. 

Irene, het maakt niet uit waar ik je neer zet in het veld, je bent overal . wat een energie en snelheid. 

Gefeliciteerd met je hattrick. 

Anna, wat kan jij goed buffelen achter. En een duwtje mag best op zijn tijd. 

Nika, wat ben jij gegroeid in je ontwikkeling, ik zie je acties maken, die ik graag in de herhaling nog 

eens gezien had willen hebben. Knap hoor. 

Mandy, we hebben even gerommeld wie er op doel kwam, maar bij de eerste keer dat je op doel 

stond wist ik het al. Die heeft er talent voor. Je hebt het gevoel en duikt met gemak op de bal af. 

Denk er nog maar eens goed over na wat je volgend jaar wil. 

Lisa Swuste, je bent er later bij gekomen maar we zijn ontzettend blij met je. Al snel scoorde je, je 

eerst doelpunt. Klasse 

Lisa de Niet, vanaf je achterpositie doorlopen naar voren en de bal dan nog zo voorgeven, is super 

klasse. Samen met Anna zit het achter wel     goed. 

Valerie, onze spits, wat kan je ze toch mooi scoren. En die corners zij prachtig voor het doel. Er zit 

een hoop kracht in die benen van je. 

Loïs, ook jij bent enorm gegroeid, ik zie je over het veld heen racen, en fel de bal afpakken en je staat 

in de top 3 van de topscoorders van dit   team, dat had je vorig jaar niet gedacht,He!  

 

Zo zie je maar weer er zit meer in je dan je denkt, je moet allen weten hoe je het er uit haalt. Een ijsje 

van de mac of een koude douche , de hartjes snoepjes van oma, een massage van de kuiten of het 

zakje chips van Arie werkt altijd. 

 

Groeten en bedankt, Jolanda           
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Verslag van vorige week 
 

 

 

 

 

 

Door een opeenstapeling van misverstanden kwamen we pas om 11.15 uur aan in Wijdenes, 

waar de wedstrijd dus enkele minuten later begon dan gepland. Niet moe geworden van een 

warming-up, gingen de jongens er weer lekker tegenaan. Dit was al de 3e keer dat we dit 

seizoen tegen WSW moesten spelen, en de vorige wedstrijden waren altijd spannend en 

redelijk in evenwicht (3-2 en 2-2). Vandaag werd echter al snel duidelijk dat WSW wel een 

tikkie beter was. Gelukkig waren niet alle schoten even zuiver op doel gericht, anders hadden 

we misschien al snel achter gestaan. Maarten H., die mee was om te kijken of hij volgend jaar 

de overstap naar DESS wil maken (dat komt wel goed!), haalde heel wat ballen achter het 

doel van Maico vandaan. Het was dus wel een beetje tegen de verhouding in dat wij op 

voorsprong kwamen. Nick nam een corner met links, welke door WSW vol overtuiging in 

eigen doel werd geschoten. Daan, Jeroen, Klaas en Mathijs hadden bergen werk te verzetten 

door alle aanvallen van WSW. Klaas speelde zelfs met een mooie actie zijn tegenstander uit 

en schoot goed door naar voor. Ook Maico heeft vele reddingen verricht. Toch konden we niet 

voorkomen dat WSW 2 keer raak schoot. Gijs, Nick en Max probeerden daar wel wat 

tegenover te zetten, maar dat ging niet makkelijk. Uiteindelijk werd ook een corner van Max 

bij WSW in het doel gewerkt, waardoor de ruststand 2-2 was.  

 

De tweede helft ging WSW weer vol in de aanval, waarbij ze ook 2 keer raak schoten. 

Gelukkig wist Maico ook nu weer vele ballen tegen te houden, en Daan, Jeroen en Klaas 

bleven heel hard werken achterin, waardoor hun score niet verder meer opliep. Vlak voor tijd 

kon Nick nog een “echt” doelpunt maken, nadat Mathijs na een mooie soloactie een goede 

voorzet gaf, maar het verlies was toch een feit. Jammer, maar wel goed gewerkt mannen! 

Volgende week alweer de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen, thuis tegen Spirit. Het 

zou natuurlijk wel leuk zijn om met een overwinning af te sluiten, maar dat zal niet makkelijk 

worden... 

De uit-wedstrijd hebben we namelijk met 2-0 verloren. Toch, als iedereen zijn uiterste best 

doet, is er veel mogelijk. 

Daarna hebben we vele weken vrij, pas zaterdag 14 mei is ons 1e toernooi bij Asonia. Eind 

mei volgt de DESSweek en dan nog op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) het laatste 

toernooi bij Spartanen. 

Willen jullie eventuele afmeldingen voor (1 van) deze 2 toernooien zo snel mogelijk aan mij 

doorgeven? 

 

Sandra 
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DESS E1 – Spirit E4 
 

Onze laatste competitiewedstrijd alweer. Uit verloren, dus nu iets recht te zetten. 

Ali speelde voor het eerst met ons mee. Aangezien de tegenstander maar 7 spelers had, 

begonnen wij met 3 wissels. Het was meteen duidelijk dat het weer een spannende wedstrijd 

ging worden.  Al vrij snel had Spirit het eerste doelpunt erin liggen, maar we lieten ons niet 

kennen. Het spel ging lekker over en weer, en vooral Klaas had een aantal hele goede acties 

langs de zijlijn. Maico schoot weer mooie lange ballen naar voor. Ook Jeroen, Daan en 

Mathijs wisten de ballen lekker weg te werken. Vince en Max voetbalden goed mee. Gijs ging 

goed mee naar voor en gaf een hele mooie voorzet, waardoor Nick de gelijkmaker binnen kon 

schuiven.  

Na de rust had Spirit er een extra speler bij, zodat wij ook een wissel minder hadden. Dat 

speelt wel wat prettiger. Toch konden beide teams daar geen voordeel uit halen. Spirit was wel 

iets sterker geworden, maar dankzij het goede werk van vooral Jeroen en Daan en het keepen 

van Maico, en met veel dank ook aan de paal, ging de bal er niet meer in. Helaas lukte het ons 

ook niet om nog een keer te scoren, dus het bleef bij 1-1. 

 

Dit levert na 10 wedstrijden de volgende eindstand op: 

1 Strandvogels E1 met 22 punten (doelsaldo 28-14) 

2 AGSV E1  met 17 punten (doelsaldo 21-16) 

3 Spirit E4  met 14 punten (doelsaldo 16-14) 

4 WSW E1  met 12 punten (doelsaldo 22-22) 

5 DESS E1  met 11 punten (doelsaldo 22-25) 

6 KGB E5  met 7 punten (doelsaldo 15-33) 

 

Vandaag schoten alleen Klaas en Nick hun penalty raak, maar over het hele seizoen heeft 

Mathijs er het meeste gemaakt, namelijk 9. Daarna volgt Nick met 7 en dan Maico, Jeroen en 

Gijs met ieder 6. Daan  schoot 5 penalty's binnen, Max 4, Klaas 3 en Vince en Klenroy ieder 

2.  

Dan nog even de doelpunten: in 19 competitiewedstrijden hebben jullie precies 50 goals 

gemaakt. Hiervan heeft Nick er 34 gescoord, Gijs maakte 7 doelpunten, Max 3, Maico 2 en 

Mathijs 1. Ook zijn er nog 3 eigen doelpunten in ons voordeel gemaakt, 2 uit een corner van 

Max en 1 uit een corner van Nick. 

 

Het seizoen is echter nog niet helemaal afgelopen, want er volgen nog 2 toernooien. Ik heb al 

gezien dat de tegenstanders bij het eerste toernooi allemaal 3e of 4e klasse spelen (wij 5e), dus 

train nog maar even goed door! 

 

Sandra 
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AGENDA JEUGD-TOERNOOIEN 2011 

 

MA1:   zondag 15 mei    vervallen ivm tekort aanmeldingen  

 

B1:   zondag 15 mei    Polytechniek – De Valken  

  

C1:      zaterdag 23 april   Berkhout 

   zaterdag 14 mei   Asonia 

  

D1: zaterdag 14 mei   Polytechniek - Woudia    

 zaterdag 21 mei    Rkedo 

 

MD1: zaterdag 21 mei    Rkedo 

  

 E1 zaterdag 14 mei   Asonia 

 donderdag 2 juni   Ben Mol - Spartanen 

 

ME1 zaterdag 14 mei   Asonia 

 zaterdag 21 mei   DTS 

  

F1 zaterdag 14 mei   Polytechniek - Spirit 

 zaterdag  21 mei    Rkedo 

            donderdag 2 juni   Ben Mol - Spartanen 

 

F2 (mini’s) 

zaterdag 21 mei   Rkedo 

 

 

 

Nadere details komen via de trainers/coaches, zodra deze beschikbaar zijn. 

Voor vragen/informatie:  Anita van Arem (tel: 599033). 
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JEUGDTRAININGEN APRIL-MEI-VAKANTIE: 

 

Het is gebruikelijk, dat jeugdtrainingen niet doorgaan in de schoolvakanties, tenzij individuele 

trainers dit anders met de teams afspreken.. In de komende vakantie is dit anders geregeld. 

  

Tweede Paasdag is er GEEN training voor alle jeugdteams. 

In de rest van de vakantie gaan alle jeugdtrainingen gewoon DOOR, tenzij je trainer iets 

anders met je team afspreekt. 

 

 

 

JEUGDTRAINERS EN –BEGELEIDERS: 

 

Op zaterdagmiddag 7 mei om 14.30 uur is er een bijeenkomst voor jeugdtrainers en –

begeleiders.  

We zullen het dan graag met jullie hebben over de team-indeling en inschrijving voor het 

seizoen 2011-2012. Verder is een evaluatie van het afgelopen seizoen plus alles wat verder ter 

tafel komt bespreekbaar. 

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, laat het dan bijtijds weten; wellicht kunnen we je 

standpunten evengoed meenemen. 

 

De jeugdcommissie,  

Angelique Moolevliet  en Anita van Arem 
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Nog niet alle speeltijden van de toernooien zijn bekend.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 16 / 17 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag UIT      

23 April 11:30 12:25 toernooi DESS C1 toernooi Berkhout Marcel, Timo 

Woensdag THUIS      

27 april  19:00 211351 DESS B1 -  DWB B1  Gerrie Moolevliet 

 

Programma week 18 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

7 mei  11:30 209091 DESS D1 – De Valken D2  

7 mei  13:00 190694 DESS C1 – DWB C1  

Zondag THUIS      

8 mei  14:00 210986 DESS B1 – St. George B1 W. Kistemaker 

Zondag UIT      

8 mei 11:00 12:00 71114 Grasshoppers MA1 – DESS MA1 Rosan, Michelle, Melanie 

 

   Programma week 19  

Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

14 mei  11:30 184755 DESS MD1 – Strandvogels MD1 John Keesom 

Zaterdag UIT      

14 mei 8:00 9:00 toernooi DESS ME1 Toernooi Asonia Mandy 

14 mei 8:30 9:27 toernooi DESS E1 Toernooi Asonia Maico, Gijs 

14 mei 14:00 15:02 toernooi DESS C1 Toernooi Asonia Mathijs, Casper 

14 mei  ?  toernooi DESS F1 Toernooi Polytech. Spirit Mees 

14 mei ?  toernooi DESS D1 Toernooi Polytech. Woudia Stef, Huub, Simon 

Zondag THUIS      

15 mei  10:00 71079 DESS MA1 – RKEDO MA1  

Zondag UIT      

15 mei ?  toernooi DESS B1 Toernooi Polytech. De Valken Mark S., Jordi, Martin 


