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Zaalvoetbaltoernooi Midwoud E1 
 
We mochten weer lekker de zaal in in januari, daar is iedereen altijd heel enthousiast over. 
De zaal-E1 bestond uit Gijs, Max, Nick, Vince, Maarten en Maico. De achterhoede was flink 
uitgedund, daarvan was alleen Maarten nog over, dus Vince kwam de verdediging 
versterken. Gijs stond afwisselend achter of voor (op de plek van de wissel) en Max en Nick 
vormden het front. Maico stond op zijn vertrouwde plek in het doel. 
Zaalvoetbal is zeer geschikt om het overspelen te verbeteren, dus dat was het doel. Daarin 
zijn we best goed geslaagd. En de resultaten mochten er ook zijn!  
Het programma was 3 weken hetzelfde.  
De eerste wedstrijd moesten we tegen ALC E2 voetballen, daarvan werd 3 keer gewonnen 
(2-1, 3-1 en 2-0).  
De tweede wedstrijd tegen AGSV E1, de eerste week speelden we gelijk met 1-1, en de 
tweede en derde week werd ook van dit team gewonnen met 3-0 en 1-0.  
De laatste wedstrijd was elke keer tegen MOC E3. Nadat we de eerste week met maar liefst 
7-0 hadden gewonnen (en dat binnen 10 minuten), werd dit team gewijzigd, maar ook de 
andere 2 wedstrijden werden gewonnen, beiden met 1-0. 
Hieruit blijkt dat Maico, Maarten en Vince zeer goed verdedigd hebben, want er zijn aan onze 
kant maar weinig doelpunten gevallen. De laatste week wist zelfs geen van de tegenstanders 
te scoren! Heel knap gedaan. 
Ook de voorhoede heeft het prima gedaan. Er werd leuk overgespeeld, ook met Maarten en 
Vince, en dit blijkt ook wel uit het feit dat de doelpunten netjes verdeeld zijn tussen Max (8), 
Gijs (6) en Nick (7). 
Tot dit moment is DESS E1 dus nog vanaf het begin van het seizoen ongeslagen, slechts 1 
keer gelijk gespeeld in de zaal en verder zijn alle wedstrijden in de competitie, het 
medemblik toernooi aan het begin van het seizoen en de zaalwedstrijden gewonnen! 
De tweede helft van de competitie, die volgende week gaat beginnen (wij zijn dan nog vrij), 
zal wel even wennen worden, want we zijn sterk ingedeeld. Gelukkig maar, want af en toe 
verliezen hoort er bij, al is winnen natuurlijk wel veel leuker. We gaan gewoon weer heel 
goed ons best doen, blijven goed overspelen en vooral veel op doel schieten, we blijven 
sterk verdedigen en dan zien we wel of we tegen betere tegenstanders ook nog wat in te 
brengen hebben. Jullie zijn in ieder geval heel enthousiast en jullie willen heel graag nog  
beter leren voetballen. Gelukkig hebben jullie daar nog alle tijd en gelegenheid voor en nu is 
het ook al erg leuk om naar jullie wedstrijden te kijken! 
 

Sandra
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
29-01-2012 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14:00  2099 DESS 1 – WBSV 1 M.M. Reemnet 

A 11:45  60868 DESS 2 – Winkel 2 Rene Aaij 

A 10:00  68084 DESS Ve1 – Westfriezen Ve1 Jan v IJzerloo 

B 14:00  73289 DESS Da1 – ASV55 Da1  

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 14:00 13:00 60592 Spartanen 4  – DESS 3  

 10:00 09:00 205297 Always Forward B2  – DESS B1 Martin,Jelle,Mark V,Sam 

 

05-02-2012 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 09:30  61291 DESS 3 – Flevo 3  

A 11:15  205955 DESS B1 – SEW B1 W. Kistemaker 

A 13:00  212787 DESS Da2 – Grasshoppers Da1  

A 14:45  212786 DESS Da1 – Grasshoppers Da2  

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 14:00  1171 Zuidermeer 1  – DESS 1  

 14:00 13:00 61453 De Blokkers 4 – DESS 2  

 10:00 09:00 68106 Berkhout/Kwiek78 VE1 – DESS VE1 (veld Berkhout) 

 

 

 

 

    

                     

Uitslagen zondag 22-01-2012  

Grasshoppers 3-DESS 2 7-0 

DESS 3- KGB 6 1-4 

Westfriezen VE1-DESS VE1 5-0 

DESS DA1-DWB DA1 1-1 

Uitslagen zaterdag 21-01-2012  

 DESS MC1- BKC/SVAP74 MC1 Afg. 

Always Forward D9 - DESS D1  1-1 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
CA Moolevliet  rel.nr. MMTS572 
Invullen door coach op wedstrijdformulier 

Afgelastingen: 
Algehele afgelastingen op teletekst 603 
West 1 categorie A standaard elftal 
            Categorie B overige teams 
 
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel 
mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities onder 
zoek op club (deze week). Ook staan ze zo snel mogelijk 
vermeld op www.svdess.nl 
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Agenda: 
      
       
  8 februari         2012 Bestuursvergadering 
 
14 maart            2012 Bestuursvergadering 
   
  4 april              2012 Bestuursvergadering 
   
  9 mei               2012 Bestuursvergadering 
   
  6 juni               2012 Bestuursvergadering 
 
17 mei               2012                                                Wedstrijd: Bestuur-Veilingteam 
 
21 t/m 26 mei    2012                                                Voetbalweek 
 

 

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 
Zoals ieder jaar zullen de diverse teams ook dit jaar worden opgeroepen voor het schoonmaken van de 

kleedkamers. We hebben de aanpak hiervan echter veranderd. Dit omdat de opkomst slecht was. Uiteraard 

betreuren we dit want het enige middel dat blijkbaar werkt is het opleggen van een sanctie als je niet komt 

opdagen. 
 

VANAF NU zullen we tijdig (2 maanden van tevoren) in de Odessa aankondigen welke spelers op welke avond 

in de kantine worden verwacht. Deze lijst zal wekelijks in de Odessa worden afgedrukt. Doordat deze avond 

ruimschoots op tijd wordt aangekondigd heeft iedereen de tijd om zijn of haar agenda te blokken of een 

vervanger te zoeken. Indien een speler niet op komt dagen zullen we deze een boete van 20 euro opleggen. 

 

Wanneer je aan de beurt bent om de kleedkamers schoon te maken, dien je om 19:00 uur aanwezig te zijn. 

  

Het bestuur. 

 

Let op: op 10 januari gaat het schoonmaken van de kleedkamers niet door. De mannen 

die op deze avond moesten schoonmaken, zijn doorgeschoven naar dinsdag 01-05-2012. 

Dinsdag 07 febr 2012 Woensdag 07 mrt2012 Dinsdag 03 april 2012 Dinsdag 01 mei 2012 

Jelle van Yperen Benjamin Stiel Arjan Bakker Frederik van der Ven 

Joost Scholten Dirk-Jan Doodeman Jurgen Lighthart Marco Appel 

Robert-Jan Wit Mathijs Spijkerman Niek Nijland Max van Schagen 

Sven Frieswijk Patrick Huisman Robert Boersma Mathijs Wit 

Lisandro Victoria Jelle Walma Yogi Damasco Kris Vlaar 

Jan Keeman Richard van Diepen Nick Hiemstra Joey Vriend 

Marco Kremer Cliff Bean Marco Klaver André Appel 

Chris Keesom Anthony Molina Ruben Guldenaar Michel Boon 

Laurens Groot Sjoerd Beuker Mathijs Rood Jelle van de Berg 

Martin Bakker  Robert Borg Mark Vlaar 
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OUDERS OPGELET! 
 
Als het eerste elftal thuis een wedstrijd voetbalt, verzorgt DESS een loterij in de 
pauze om de clubkas te spekken. 
Daarbij kunnen wij de hulp van een paar kinderen uit de bovenbouw van de 

basisschool  goed gebruiken. Het is de bedoeling dat de aangewezen 

kinderen zich om 13.35 op de betreffende datum melden in de kantine 

bij een barmedewerker. In de kantine krijgen zij instructie over het loten 

verkopen bij de ingang van het DESS-terrein aan de bezoekers.   
Al met al een klusje van ca. 1,5 uur. Als je op onderstaande datum 

niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Dat mag ook iemand 

zijn die geen lid is van DESS. 
  

De volgende kinderen worden op onderstaande datum om 13.35 in de DESS-
kantine verwacht: 
  

   

29/1/12  Margot Smit en Valerie Reus  

 

12/2/12   Sam Schipper en Thijs Swier 
 

25/3/12   Maiko Verhoeven en Ramon Vlaar 
  

29/4/12   Lisa de Niet en Amy Moolevliet 
 

Als je op bovenstaande datum niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen! 

 



 

 

 

ODESSA                                                                                                                                5 

 
 

 

zaalvoetbal ME1 14zaalvoetbal ME1 14zaalvoetbal ME1 14zaalvoetbal ME1 14----1111----2012201220122012    

    

Jolanda kwam ons om 09:45 ophalen.Jolanda kwam ons om 09:45 ophalen.Jolanda kwam ons om 09:45 ophalen.Jolanda kwam ons om 09:45 ophalen.    

We moesten om 10:15 onze eerste wedstrijd spelen.We moesten om 10:15 onze eerste wedstrijd spelen.We moesten om 10:15 onze eerste wedstrijd spelen.We moesten om 10:15 onze eerste wedstrijd spelen.    

Lisa was er niet dus viel Anna in.Lisa was er niet dus viel Anna in.Lisa was er niet dus viel Anna in.Lisa was er niet dus viel Anna in.    

We wonen onze 1We wonen onze 1We wonen onze 1We wonen onze 1
eeee
    wedstrijd met 0wedstrijd met 0wedstrijd met 0wedstrijd met 0----1 van ALC.1 van ALC.1 van ALC.1 van ALC.    

De 2De 2De 2De 2
eeee
    wedstrijd hadden wij jammer genoeg vwedstrijd hadden wij jammer genoeg vwedstrijd hadden wij jammer genoeg vwedstrijd hadden wij jammer genoeg verloren met erloren met erloren met erloren met 

1111----0 van Opperdoes.0 van Opperdoes.0 van Opperdoes.0 van Opperdoes.    

De 3De 3De 3De 3
eeee
    wedstrijd hadden we ook verloren met 0wedstrijd hadden we ook verloren met 0wedstrijd hadden we ook verloren met 0wedstrijd hadden we ook verloren met 0----1 van 1 van 1 van 1 van 

Twisk maar dat was niet hele maal eerlijk want Valerie Twisk maar dat was niet hele maal eerlijk want Valerie Twisk maar dat was niet hele maal eerlijk want Valerie Twisk maar dat was niet hele maal eerlijk want Valerie 

stond opdoel ze had de bal alvast en toen schoot de stond opdoel ze had de bal alvast en toen schoot de stond opdoel ze had de bal alvast en toen schoot de stond opdoel ze had de bal alvast en toen schoot de 

tegenpartij de bal uit de handen van Valerie.tegenpartij de bal uit de handen van Valerie.tegenpartij de bal uit de handen van Valerie.tegenpartij de bal uit de handen van Valerie.    

De aller laatste wedsDe aller laatste wedsDe aller laatste wedsDe aller laatste wedstrijd hadden we ook verloren met trijd hadden we ook verloren met trijd hadden we ook verloren met trijd hadden we ook verloren met     

0000----3.3.3.3.    

Ook niet eerlijk behalve het laatste doelpunt dat was heel  Ook niet eerlijk behalve het laatste doelpunt dat was heel  Ook niet eerlijk behalve het laatste doelpunt dat was heel  Ook niet eerlijk behalve het laatste doelpunt dat was heel  

mooi doelpunt.mooi doelpunt.mooi doelpunt.mooi doelpunt.    

Maar ja het gaat er niet om of je wint of je verlies het gaat Maar ja het gaat er niet om of je wint of je verlies het gaat Maar ja het gaat er niet om of je wint of je verlies het gaat Maar ja het gaat er niet om of je wint of je verlies het gaat 

er om dat je leuk hebt gevoetbald.er om dat je leuk hebt gevoetbald.er om dat je leuk hebt gevoetbald.er om dat je leuk hebt gevoetbald.    

Groetjes amy Groetjes amy Groetjes amy Groetjes amy     
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nr. aanvang einde

1 9:00:00 9:11:30 Zwaagdijk F1 ---- Hauwert' 65 F2 -

2 9:11:30 9:23:00 MOC F5 ---- MOC F6 -

3 9:23:00 9:34:30 Zwaagdijk F1 ---- MOC F6 -

4 9:34:30 9:46:00 Hauwert' 65 F2 ---- MOC F5 -

5 9:46:00 9:57:30 Zwaagdijk F1 ---- MOC F5 -

6 9:57:30 10:09:00 MOC F6 ---- Hauwert' 65 F2 -

7 10:09:00 10:20:30 ALC E3 ---- DWB E1 -

8 10:20:30 10:32:00 DESS E2 ---- Opperdoes E2 -

9 10:32:00 10:43:30 ALC E3 ---- Opperdoes E2 -

10 10:43:30 10:55:00 DWB E1 ---- DESS E2 -

11 10:55:00 11:06:30 ALC E3 ---- DESS E2 -

12 11:06:30 11:18:00 Opperdoes E2 ---- DWB E1 -

13 11:18:00 11:29:30 MOC F1 ---- DWB F1 -

14 11:29:30 11:41:00 MOC F2 ---- ALC F2 -

15 11:41:00 11:52:30 MOC F1 ---- ALC F2 -

16 11:52:30 12:04:00 DWB F1 ---- MOC F2 -

17 12:04:00 12:15:30 MOC F1 ---- MOC F2 -

18 12:15:30 12:27:00 ALC F2 ---- DWB F1 -

19 12:27:00 12:38:30 ALC E1 ---- MOC E2 -

20 12:38:30 12:50:00 MOC E1 ---- Opperdoes E1 -

21 12:50:00 13:01:30 ALC E1 ---- Opperdoes E1 -

22 13:01:30 13:13:00 MOC E2 ---- MOC E1 -

23 13:13:00 13:24:30 ALC E1 ---- MOC E1 -

24 13:24:30 13:36:00 Opperdoes E1 ---- MOC E2 -
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WINTERZAALVOETBAL ZATERDAG 28 JANUARI 2012
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F-Poule 5 en E-poule 2 zijn deze speelronde vrij

BESTUURSDIENST: OPPERDOES wedstrijd 1 t/m 23BESTUURSDIENST: OPPERDOES wedstrijd 1 t/m 23BESTUURSDIENST: OPPERDOES wedstrijd 1 t/m 23BESTUURSDIENST: OPPERDOES wedstrijd 1 t/m 23

BESTUURSDIENST: MOC wedstrijd 24 t/m 46BESTUURSDIENST: MOC wedstrijd 24 t/m 46BESTUURSDIENST: MOC wedstrijd 24 t/m 46BESTUURSDIENST: MOC wedstrijd 24 t/m 46
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 

 

28-01-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 11:30  170614 DESS D1 – St. George D1 Simon Spil 

 13:00  187536 DESS C1 – SEW C2 Anita v Arem 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 12:45 11:45 203384 ALC MC1  – DESS MC1 op de fiets 

 

04-02-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  17433 DESS F2 – VVS46 F7 Damien de Boer 

 10:00  175046 DESS E1 – de Zouaven E7 Jaimy Vlaar 

 11:30  202810 DESS MC1 – Koping Boys MC1 John Keesom 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09:45 08:45 202010 ASV F1 – DESS F1  

 12:00 11:00 203838 VVS46 ME1 – DESS ME1  

 13:30 12:30 166801 VVW D2 – DESS D1  

 14:45 13:45 196512 De Zouaven C4 – DESS C1  

 

 

 

 

 

 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
CA Moolevliet  rel.nr. MMTS572 
Invullen door coach op wedstrijdformulier 

Afgelastingen: 
Algehele afgelastingen op teletekst 603 
West 1 categorie A standaard elftal 
            Categorie B overige teams 
 
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo 
snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en 
competities onder zoek op club (deze week). Ook 
staan ze zo snel mogelijk vermeld op 
www.svdess.nl 


