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Beste Dessers 
 

Ongeveer een jaar geleden ben ik benaderd door het bestuur met de vraag of ik de functie van 

voorzitter van Vincent  Vermeulen zou willen overnemen. Wij hebben toen met elkaar 

gesproken en zijn uiteindelijk tot de volgende afspraak gekomen: Ik zou meelopen  naast 

Vincent om te proeven en te ervaren  wat er allemaal leeft binnen de vereniging met de 

intentie om met de jaarvergadering van oktober 2012 aan te treden als voorzitter.   

 

Zoals de meeste mensen weten hebben Wilma en ik samen een assurantiekantoor in de 

voormalige Rabobank bij ons op het dorp.  Vorig jaar november/ december kregen wij de 

gelegenheid om ons bedrijf uit te breiden middels een aankoop van een portefeuille. Dit 

hebben wij toen ook gedaan. 

Hierdoor zijn onze werkzaamheden dusdanig druk geworden dat ik, in goed overleg met het 

thuisfront, nu de keuze heb gemaakt om af te zien van het voorzitterschap van SV DESS. 

Zoals het er nu naar uit ziet vragen de werkzaamheden op ons bedrijf dusdanig veel tijd en 

energie dat ik het zelf niet verantwoord vind om de functie van voorzitter van de SV DESS te 

aanvaarden. 

 

 Inmiddels heb ik het bestuur geïnformeerd en het leek mij gepast om 

middels deze weg ook een uitleg te geven aan de achterban. Wel zal ik, zo 

goed mogelijk ,de ondersteuning als assistent van de voorzitter vormgeven 

tot de jaarvergadering van oktober. 

 

Uiteraard blijf ik wel in beeld voor de diverse hand en span diensten als vrijwilliger. 

Namens het bestuur wil ik wel de oproep plaatsen aan onze leden om, indien u zich geroepen 

voelt, uzelf te melden voor deze functie want als wij met z’n allen wekelijks gebruik willen 

maken van de faciliteiten van  onze vereniging zullen er toch mensen nodig zijn die de kar 

trekken. 

Ik hoop dat u begrip heeft voor mijn  besluit en uiteraard kunt u mij regelmatig terugvinden 

langs en tussen de lijnen bij onze prachtige vereniging. 

 

John Keesom 
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Terugblik op de vrijwilligersavond 

  

Zaterdag 28 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse vrijwilligersavond. Vanaf 20.00 uur stroomde de 
kantine vol en werd iedereen verwelkomt onder het genot van koffie en wat lekkers. Al snel vond 
iedereen de weg naar de gereedstaande spelletjes zoals Keezen, het hamertjesspel, Rummikub en 
enkele behendigheidsspelletjes. 
 Gaandeweg de avond werd de rust en concentratie ruw verstoord door een zwerver die de boel op 
stelten kwam zetten. Uiteindelijk werden Rick Kool en Nadja verrast met een aantal prachtige cadeaus 
door hem. Een half uur later kwam Doris binnen die Fred Honhoff trakteerde op een verfrissende 
scheerbeurt. Fred speelde zijn rol uitstekend en selecteert samen met Doris het laatste slachtoffer van 
de avond. Dit keer kreeg Jouke een lapdance van een prachtige dame op de muziek van Queen. 
 Na afloop van de act genoot iedereen nog van de heerlijke hapjes die Anthony had bereid en de nodige 
drankjes. 
 Via deze weg richten we als bestuur ook nog een speciaal dankwoord aan de vrijwilligers die niet 
aanwezig waren. Hartelijk dank voor alles wat jullie voor de club over hebben! 
  

Namens het bestuur,     
Vincent Vermeulen 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

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) 

 

12-02-2012 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14:00  1710 DESS 1 – FLEVO 1  

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 12:00 11:00 61961 ALC 2  – DESS 2  

 14:30 13:30 61526 De Zouaven 9  – DESS 3  

 13:30 12:30 212815 Woudia Da1 – DESS Da1  

 14:00 13:00 205295 Succes B1 – DESS B1 Laurens,Jordy,Chris, Niels 

 
 

 
 
 
    

                     

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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Onnodig puntverlies Dess . 
  
Na een stilstand van een aantal weken, een stuk of zeven, mocht Dess het opnemen 
tegen Wbsv uit West Beemster. 
Vooraf was er flink ingepraat richting de selectie.Wat daar van doordringt c q blijft 
hangen is vaak moeilijk te peilen. 
Op het veld zou het tot uiting moeten komen.Wel nu ,aan de inzet ligt het bij de 
meesten niet. Maar voetbal is niet alleen hollen en vliegen. 
Overleg ,raffinement ,onderlinge coaching was deze middag maar matig verzorgd. 
Het initiatief werd wel genomen ,het overwicht was groot ,maar leidde tot bijna 
niets. Sterker nog ,de ploeg kwam op achter stand . 
Er zat een zware handslucht aan de treffer maar Dess had veel resoluter kunnen in 
grijpen.Lang niet iedere scheids is te vertrouwen. Jan vlagde nog wel ,maar hier had 
de man geen boodschap aan maar wel een gele prent.Je moet maar durven. 0 – 1.  
 
Dess leek niet aangeslagen en ging volop in de aanval.Er was geen doorkomen aan. 
Wbsv verzuimde niet om af en toe hard in te grijpen en de Dess voorwaartsen 
hadden het daar best moeilijk mee. 
Tot vlak voor de rust.Nick draaide zich mooi vrij en schoot de bal fraai in de kruising. 
Dit zijn acties die bij dit type spelers altijd op de loer liggen . 
Het is hun kwaliteit genaamd grilligheid.1- 1  
 
Na rust al direkt bijna de tweede Wbsv treffer.Dit was meteen hun laatste wapenfeit, 
al moest Ronald nog een keer zeer snel reageren op een onverwachte kans van de 
Wbsv spits. 
Dess drukte aan en kwam tot vele corners en vrije trappen.  
Het lukte van geen kant. Men was er wel een paar keer dichtdij maar het laatste 
zetje ontbrak .De volley van Jelle had een beter lot verdiend maar je kan hem er 
toch ook inrossen. Toch ? 
De Wbsv spelers ergerden zich groen en, geel , aan de leidsman. Dess heeft 
inmiddels wel geleerd om als zo,n man een complete off day heeft het hoofd koel te 
houden. De 1 - 1 stand bleef tot het eind gehandhaafd. Voetballend gezien absoluut 
twee verliespunten maar qua kansen verhouding misschien wel een winstpunt.  
Want weetje zo,n pot kan je zomaar verliezen . 
  
tr .  
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Najaarscompetitie DESS MC1 
 

Na het kampioenschap van vorig seizoen als DESS MD1, zijn we dit seizoen verder gegaan 

als DESS MC1. Voor de ouderen in het team geen probleem, maar 6 van de 14 spelers zijn 

qua leeftijd nog D-pupillen. De verwachting was dan ook dat we het een stuk zwaarder 

zouden krijgen dan afgelopen seizoen. Daar waren we ook wel aan toe, want we wonnen vaak 

te gemakkelijk. Nu zouden we dus “echte” tegenstanders treffen.  

 

De eerste wedstrijd was tegen ALC en we merkten meteen het verschil. Een kwartier na rust 

stonden we met 3-0 achter en er werd flink gemopperd op elkaar. Nadat we er allemaal vol 

voor zijn gegaan maakten we vlak voor tijd nog 3-3 en begonnen we dus best goed. De week 

erna volgde de eerste overwinning: 3-0 tegen SEW. Zouden we dan alweer makkelijk krijgen? 

Voordat we konden gaan zweven en dromen over een nieuw kampioenschap kwam SVW 

langs. Deze meiden waren duidelijk allemaal C-junioren en lieten even zien hoe grote meiden 

spelen. Uiteindelijk werd het 12-0 en wisten we weer dat het toch niet allemaal makkelijk zou 

gaan. Ook de volgende wedstrijd tegen Grashoppers werd verloren (3-0), maar tegen MOC 

wonnen we weer eens. De 2-1 overwinning deed iedereen goed. We hadden de smaak te 

pakken, waardoor we ook tegen Schagen wonnen (1-3). Tegen Callantsoog verloren we weer 

(2-0), waarna we weer wonnen van DTS (2-0). Zo wisselden we winst en verlies af en deden 

we het met ons jonge team best goed. De laatste wedstrijd voor de winterstop troffen we een 

tegenstander die duidelijk een maatje te groot was. VVS won 7-0 van ons, maar deze 

competitie sloten we af met een 11-1 overwinning op Spartanen vorige week. Uiteindelijk 

wonnen we 4x, speelden we 1x gelijk en verloren we 5x. Dit houdt in dat we op de 6
e
 plaats 

zijn geëindigd in een poule van 14 teams. Een prima prestatie.  

 

Na de winterstop spelen we in een poule van 6 teams, met allemaal gelijkwaardige 

tegenstanders. Als het team compleet blijft, moet dit een leuke competitie kunnen worden. We 

hebben echter met heel wat blessures te maken gehad. Meiden van 12 tot 15 jaar groeien nu 

eenmaal hard en dat levert pijnlijke knieën en enkels op. Daardoor wisselt de opstelling nog 

wel eens. Als we echter compleet zijn, hebben we een prima elftal. Op doel wisselen Anne en 

Tess elkaar af. Allebei hebben ze laten zien dat ze meer ballen tegenhouden dan dat ze 

doorlaten. Achterin leidt Marije de verdediging met luidde stem en veel inzet. De andere 

verdedigers (Rosanne, Iris, Tess, Sanne) kunnen zich daardoor met hun eigen man bezig 

houden. Dit gaat erg goed. Er wordt veel gecoacht en geluisterd en daardoor hebben we, op 2 

wedstrijden na, weinig tegendoelpunten gekregen.  

Op het middenveld kan de bal altijd ingeleverd worden bij Karlijn of Judith. Deze twee vullen 

elkaar goed aan. Karlijn blijft voor de verdediging hangen en Judith stormt vaak mee naar 

voren. Mariska kan dit ook als ze op die plek speelt. Aan de zijkanten spelen Floor en Angela 

allebei op hun eigen manier. Waar Angela op links met combinaties en veel overspelen het 

doel van de tegenstander bereikt, dendert Floor op rechts liever zelf vol langs haar 

tegenstander en geeft een harde, strakke voorzet. Hierdoor kunnen we dus afwisselen met de 

manier van aanvallen. Mocht het aan een van de twee kanten niet lukken, wisselen de meiden 

van kant en lukt het dan vaak wel.  

Voorin is Denise onze topscorer. Zij heeft 17 van de 27 doelpunten gemaakt. Je zou hierdoor 

kunnen denken dat ze egoïstisch speelt, maar dat is absoluut niet zo. Ze heeft gewoon de gave 

om op de goede plek te staan. Ook leert ze steeds beter rustig een hoek uit te kiezen als ze 

alleen op de keeper af gaat. Feline en Marloes zorgen voorin voor de passes naar Denise en 

het afleiden van de andere verdedigers. Alleen Kelly is nog niet genoemd, dat komt doordat 

zij zowel achter, midden als voor uit de voeten kan. Een nuttige speler om een opengevallen 

plek op te vullen.  
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Alles bij elkaar een team dat hard werkt en weet wat het moet doen in de wedstrijden.  

 

Hieronder de prestaties van de meiden tot nu toe. We speelden 11 wedstrijden (10 

competitiewedstrijden en 1 oefenwedstrijd tegen DESS D1, die we met 8-2 verloren) en er 

waren 29 trainingen tijdens deze najaarscompetitie. Nieuw dit seizoen is de verkiezing van de 

Man van de wedstrijd (Vrouw van de wedstrijd klinkt raar). Na iedere wedstrijd wordt op de 

training besproken wie er het best heeft gespeeld. Dat is niet altijd de speler die het best is, 

maar juist de speler die het meest boven zichzelf is uitgestegen die wedstrijd. Alle spelers 

mogen op een medespeler stemmen, de speler met de meeste stemmen is de Man van de 

wedstrijd. In deze kolom is goed te zien dat er elke week wel weer een andere speler goed in 

vorm is.  

 

 Aantal 

keer 

getraind 

Afwezig 

met 

afbericht 

Afwezig 

zonder 

afbericht 

Aantal 

gespeelde 

wedstrijden 

Doelpunten Aantal keer 

Man van 

de 

wedstrijd 

Marije Bakker 29 0 0 11 0 1 

Judith Slagter 27 2 0 11 4 1 

Denise Swier 26 3 0 11 17 1 

Karlijn Nijland 25 2 2 10 0 1 

Iris Gorter 25 2 2 10 0 0 

Anne v. Helden 22 5 2 10 0 2 

Marloes Keesom 21 7 1 8 0 0 

Floor Singelenberg 19 9 1 11 3 2 

Sanne Wagemaker 18 11 0 10 0 0 

Rosanne Vlaar 18 9 2 10 0 0 

Mariska Swier 18 7 4 9 0 1 

Kelly Mijs 17 6 6 7 0 0 

Feline Odekerken 14 12 3 11 1 0 

Tess Karsten 13 15 1 11 0 0 

Angela Mazereeuw 11 2 0 8 2 1 

Mariëlle Groot - - - 3 0 0 

Lisa de Niet - - - 2 0 0 

Irene Slagter - - - 1 0 0 

Rosalie Hendriks - - - 1 0 0 

 

Ik hoop dat we in de komende competitie net zo goed blijven spelen als voor de winterstop en 

dat we daardoor weer heel wat wedstrijden zullen gaan winnen. We hebben laten zien dat je 

niet per se groot hoeft te zijn om te winnen, maar dat je door goed over te spelen en goed 

samen te werken een grotere tegenstander kunt verslaan.  

 

Jelle 
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ALC – DESS MC1   3-2 
 

Om kwart voor 12 gingen we gezellig op de fiets naar Abbekerk. 

Toen we daar aankwamen maakte Jelle de opstelling bekend. 

Rosalie deed deze keer ook mee. 

We hebben een nieuwe laatste man (vrouw) Judith, want Marije is jammer 

genoeg gestopt. 

Vorige week was onze wedstrijd afgelast en dat was eigenlijk haar laatste 

wedstrijd. 

 

In de eerste helft speelden we niet zo goed, de tegenstander scoorde 2 keer. 

2 – 0 

In de tweede helft speelde we veel beter. 

Denise maakte het 2 – 1. 

Ook Karlijn maakte er één.  2 – 2 

Iemand van de tegenpartij werd per ongeluk bijna getackeld door iemand van 

ons team. 

Zij kreeg een vrije trap. 

Wij maakte een muurtje, maar die was niet goed genoeg. 

Ze schoot hem er over heen. 

Hij kwam hoog in het doel. 

Tess kon er niet bij.  3 – 2 

 

Daarna probeerden wij aan te vallen. 

Denise had een hele mooie kans. 

Maar die zat er jammer genoeg niet in. 

 

 
 

Groetjes, Karlijn 
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Dess D1 tegen st.George. 

  

In de eerste 5 minuten was het een richtingsverkeer naar maurits onze keeper. 

Na 10 minuten  begon dess aan de bal te komen. Er viel al gauw en doelpunt 

voor dess het was 1-0 Daarna zwakte dess wat af en  kregen twee doelpunten 

tegen dat was onze eigen fout.                                                         

Toen raakte onze keeper nog geblesseerd en kon door zijn blesuren het derde 

doelpunt niet houden en de tweede helft dus niet spelen. We gingen met 1-3 de 

rust in.  

Na de rust ging het een stuk beter. Het overspelen ging ook een stuk soepeler. 

We scoorden noch een doelpunt gemaakt door Luuk en Luuk. Zo hebben we een 

mooie tweede helft gespeeld. Uiteindelijk hebben we met 2-3 verloren.   

  

                                Geschreven door Luuk en Maurits. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

04-02-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  17433 DESS F2 – VVS46 F6M Damian 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 Peter, Stijn 

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

 13:30 12:30 166801 VVW D2 – DESS D1 Maurits,Joost, Thijs 

 14:45 13:45 196512 De Zouaven C4 – DESS C1 Matthijs, Marcel 

 

11-02-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  187818 DESS F1 – Zwaluwen30 HCSV F2 Dave Moolevliet 

 10:00  203960 DESS ME1 – Kwiek 78 ME1 Sanne Wagemaker 

 11:30  203018 DESS MC1 – BKC/SVAP74 MC1 John Keesom 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 08:45 07:45 190029 West Frisia DP F7 – DESS F2 Jordi 

 10:30 09:30 179555 Kwiek78 E3 – DESS E1 Gijs, Jeroen 

 13:30 12:30 166803 Berkhout D1G – DESS D1 Sam, Huub, Thom 

 11:30 10:30 196511 Dindua C1 – DESS C1 Wouter, Sonny 

 
 

 
 

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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Aanmelden leerlingen  voor het schooljaar  2012 – 2013 
 

Wordt uw kind  voor augustus 2013 4 jaar ? 

Heeft u hem/haar nog niet aangemeld voor de Kraaienboom?  

Bent u dat wel van plan? 

 

Dan willen we u vragen om dat voor 1 april a.s. te doen. 

 

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de Kraaienboom,  

peuterspeelzaal de Minimolen en de Blokkendoos. 

 

Wij nodigen u ook van harte uit om kennis te komen maken met 

de school. 

 

Op woensdagochtend 7 maart kunt u binnen komen lopen zonder 

afspraak tussen 9.00u en 12.00u. 

 

Op dinsdagavond 20 maart kunt u langskomen van 19.00u tot 

20.00u.  

 

U kunt ook contact opnemen met de school voor een afspraak:  

0229-591408 of via info@kraaienboom.nl 

 

Namens het team van de Kraaienboom,  

 

John van Bemmelen, directeur  
 

 


