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             7 mei 2012 

 

 

 

Grote DESS Loterij 
Zoals elk jaar organiseert Dess weer tijdens de voetbalweek 21 t/m 26 mei 2012 de grote  

DESS loterij. 
 
Elk lid krijgt een boekje loten om te verkopen. 
De spelers van de E1 en ME1 zullen huis aan huis gaan om loten te verkopen. 
 
Er kunnen net als elk jaar weer mooie prijzen gewonnen worden en elke avond in de 
voetbalweek is een hoofdprijs te winnen. 

 

1
e
 Hoofdprijs: HTC Flyer (Tablet) aangeboden door :  

                           Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar 

 

2
e
 Hoofdprijs: Fiets aangeboden door :  

                           Rijwielshop Ruiter-Hoorn 
 

 

3
e
 Hoofdprijs: Rondvlucht van 1 uur voor 3 personen   

 

En vele andere prijzen. 
 
Van de opbrengst van de loterij kunnen weer nieuwe trainingsmaterialen worden aangeschaft. 
 
Voor de kinderen die de meeste loten verkopen zal er, net als voor de verkopers van de  
E1 en ME1, een leuke verrassing zijn. 

De loten boekjes moeten voor 11 mei worden ingeleverd 
op een van onderstaande adressen: 

 
Angelique Moolevliet  Burg.Elmersstr. 27                       Afra Appel  Dr.de Vriesstr. 51 
Tel. 590880                                                                     Tel. 591803 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 

   

 

    

 

 

                 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Steun het eerste in de nacompetitie!! 

Zondag 13 mei 14.00 uur op het DESS veld: 
 

DESS1 – VESDO1 
 

 
 

 

13-05-2012 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14:00  217909 DESS 1 – Vesdo 1 CA Dop 

A 12:00  60868 DESS 2 –  Winkel 2  

A 10:00  68385 DESS VE 1 – Hauwert 65 VE1  

Uitslagen zondag 06-05-2012  

Wieringerwaard 1 -  DESS 1 2-2 

Wieringerwaard 2 - DESS 2  7-3 

DESS 3 – VVW4 0-2 

Spartanen VE2 - DESS VE1  8-1 

DESS Da1 – Woudia Da1  1-2 

Succes B1 - DESS  B1 5-1 

Uitslagen zaterdag 05-05-
2012 

 

RKEDO F6 - DESS F2 16-3 

DESS F1 – Zwaluwen30 F2 5-3 

Kwiek’78 E3 - DESS E1 6-8 

DESS ME1 - Kwiek’78 ME1 5-1 

Dindua C2 - DESS C1   

DESS MC1 – BKC/SVAP MC1 1-12 

  

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: 
      
      
     
   
      
 17 mei               2012                                                Wedstrijd: Bestuur-Veilingteam 
 
 21 t/m 26 mei    2012                                                Voetbalweek 
 
   6 juni               2012 Bestuursvergadering 
 
   9 juni               2012 Rabofietstocht 
 
 
 
 

 
 

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, gewijzigd schema!  

 

 

 

Vrijdag 08-06-2012 

Robert-Jan Wit 

Arjan Bakker 

Jan Keeman 

Robert Borg 

Martin Bakker 

Nick Hiemstra 
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DESS DA1 – Woudia DA1 
 

 

De afgelopen wedstrijden hebben wij helaas moeten verliezen. Vandaag stond Woudia (onder 

ons op de ranglijst) op het programma. Deze laatste wedstrijd van het seizoen wilden wij 

graag winnen, om het seizoen nog leuk af te sluiten. Helaas was er geen scheids voor ons 

geregeld. Damian de boer wilde zijn vader wel even bellen. Die stond op het punt om weg te 

gaan maar wilde wel terug komen om toch onze wedstrijd te fluiten. Bedankt voor deze actie 

vader en zoon!  

We begonnen de wedstrijd met de volgende opstelling: 

     Denise 

 Renate    Lotte    Marijke 

     Tessa 

  Sharon   Charlotte  Marije 

     Delia     

 Melanie       Lisa 

 

Door een aantal afmeldingen hadden wij Tessa, Melanie en Lisa ingeschakeld.  

We begonnen gelijk goed te voetballen. Er werd veel overgetikt en er werden veel kansen 

gecreëerd. Helaas had Woudia een goede keepster, waardoor het voor ons best lastig werd om 

te scoren. Door goede inzet wist Marije langs de spitsen te komen en een voorzet te geven, 

waaruit Melanie de 1-0 scoorde. Kort daarna wist de goede speelster van Woudia 

verschillende speelsters van ons te passeren en maakte de 1-1.  

In de rust kwamen we tot de conclusie dat wij beter samen speelden. Dus in de tweede helft 

moesten we meer op het doel gaan schieten, in plaats van overtikken, om te kunnen winnen 

van deze ploeg. Lisa werd gewisseld voor Susanne en Mandy verving Marijke.  

In de tweede helft leek het alsof we een dipje kregen. Er werden minder kansen gecreëerd dan 

in de tweede helft. Op een gegeven moment wist de goede speelster van Woudia weer te 

scoren (1-2). Helaas was dit ook de einduitslag van de wedstrijd. 

Ook hadden wij vandaag weer een speciale supporter langs de lijn. Nico kwam helemaal op 

zijn scootmobiel vanuit Nibbik naar DESS om ons aan te moedigen. Tof van je Nico! 

Tessa, Melanie, Lisa en scheids, bedankt! 

Groetjes, 

zusjes Bakker 
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DESS MC1 – BKC/SVAP ’74 MC1: 1-12 
 

Dat is even schrikken: 1-12 verloren. Toch zijn er heel wat positieve dingen te noemen over 

deze zaterdag. Een opsomming: 

- Marije deed weer eens mee! Toen zij het terrein op kwam lopen waren er zeker 8 

spelers die dachten: ”Nu komt alles goed.” Toch knap als je vooraf al (zonder iets te 

zeggen of te doen) een heel team zoveel zelfvertrouwen kan geven. 

- We hebben gescoord! Denise maakte na de rust de 1-5. Het was alweer haar 22
e
 

doelpunt dit seizoen.  

- Anna Hovenier keepte erg goed. Dat klinkt raar als je 12 doelpunten hebt 

doorgelaten, maar als je weet dat zij nog nooit eerder op een groot veld in een groot 

doel heeft gekeept én als je weet hoeveel ballen ze wel heeft gehouden, klinkt het al 

een stuk minder raar. 

- Mandy viel weer eens in. Het was voor haar de 3
e
 keer dat ze meedeed met dit team 

en elke keer gaat het een stukje beter. Dat belooft wat voor volgend seizoen! 

- De meiden uit dit team blijken heel veel vriendinnen te hebben die ons graag helpen. 

Deze keer hadden Judith en Denise ervoor gezorgd dat er versterking uit Hoogwoud 

kwam. Mariëlle en Joy bedankt!  

- BKC/SVAP was erg blij dat Angela er niet was. Ze was op vakantie en dat vond de 

tegenstander helemaal niet erg. Vorige keer scoorde zij namelijk tegen BKC/SVAP. 

- Iris had last van haar voet, maar heeft evengoed de hele wedstrijd gespeeld. Ondanks 

haar voet speelde ze een van haar betere wedstrijden van dit seizoen. 

- Floor is een hele tijd geblesseerd geweest, maar speelt ook weer hele wedstrijden. 

De rest moet daar nog even aan wennen, want ze kreeg niet zo heel vaak de bal. Als 

de rest daar ook nog aan gaat denken, dendert Floor volgende week weer als 

vanouds langs de lijn.  

- De F1 won zijn wedstrijd ’s morgens, onder leiding van scheidsrechter Denise. 

Eigenlijk kwam het haar helemaal niet uit, want hierdoor miste ze de cake die we met 

ons team aten voor de wedstrijd. Die cake had ze nota bene zelf gebakken (met 

Judith). Denise zit echter zo in elkaar dat als je iets beloofd hebt, je dat ook moet 

doen, dus leverde ze de cake af bij ons en ging haar wedstrijd fluiten. Dit verdient een 

groot compliment!  

- Karlijn voetbalde ’s morgens eerst bij de ME1, want die konden wel een extra goede 

verdediger gebruiken. Daarna heeft ze ook bij ons bijna de hele wedstrijd gespeeld.  

- Rosalie deed niet mee. Normaal valt zij elke week bij ons in. Nu ze er een keer niet 

was, voelde het meteen vreemd. Ze wordt door ons al gezien als één van ons, dus 

missen we haar als ze er niet is.  

 

 

 

(vervolg op pagina 6) 
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(vervolg van pagina 5) 

 

- Deze week vielen Mandy en Anna in, maar eerder dit seizoen hebben Irene, Valerie, 

Lisa, Lois en Amy ons ook al geholpen. Leuk dat jullie allemaal zo graag willen 

meedoen.  

                                                                                                    

- Rosanne wordt een steeds betere verdediger. Op de training wil iedereen graag bij 

haar zijn bij het partijtje, want als je tegen haar bent, krijg je geen bal! 

- Marloes is ook al zo vervelend……… voor de tegenstander dan. Ze werkt elke week 

enorm hard, rent achter elke bal aan en maakt zich steeds nuttiger. 

- Feline in je team hebben is altijd handig. Als coach kan ik haar overal neerzetten, 

want overal doet ze haar best. 

- Anne en Tess zijn samen erg handig. Als de één op doel staat, is de ander 

voorstopper. Gelukkig kunnen deze meiden allebei goed voorstopper staan, want 

onze voorstopper van voor de winterstop mag dit seizoen niet meer voetballen door 

een blessure. Wel leuk dat je vaak komt kijken Sanne! 

 

 

- Zoals u leest zijn er bij een 1-12 nederlaag meer dan genoeg positieve dingen te 

noemen. Het enige waar wij om moeten denken is dat we deze dingen ook tegen 

elkaar blijven zeggen. Zeuren op elkaar heeft geen enkele zin, want niemand gaat 

beter voetballen van gezeur. Gelukkig gebeurt dit ook weinig in ons team, maar zorg 

ervoor dat dit zo blijft! 

 

Jelle 
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DESS ME1 KAMPIOEN! .................................................................. of niet? 
 

5-5-2012: DESS ME1 – Kwiek ME1 

 

Jolanda en Lois zaten in Frankrijk en hadden een grote oproep gedaan in de laatste Odessa om 

allemaal te komen kijken naar de ME1, want…..daar zou wat gaan gebeuren. 

En jullie waren er: ouders, grootouders, broers en zussen, vrienden, van alles en veel. 

Hartstikke leuk! 

 

We waren best zenuwachtig met z’n allen. Iedereen was er lekker op tijd, de kleren lagen 

klaar en het omkleden was zomaar in een wip voor elkaar. Karlijn viel in voor Lois en Nika, 

die beiden familieverplichtingen hadden.  

Kwiek had tot op deze dag 24 punten behaald en was dus ongeslagen. DESS had 21 punten. 

Winst was dus absoluut noodzakelijk. Maar hoeveel winst? Wat DESS-experts zijn aan het 

rekenen geslagen: Kwiek had een doelsaldo van +65, dat van DESS was +58. Alleen winnen 

was dus niet genoeg: we hadden 4 doelpunten verschil nodig. En dat tegen de ploeg waarvan 

wij de vorige keer verloren met liefst 5-1! 

 

Onze vaste keeper Anna was er klaar voor, vóór haar stond Amy als laatste man, met Mandy 

en Margot links en rechts van haar. Valerie, Lisa en Irene moesten het voorin gaan doen. Noa 

en Karlijn begonnen op de bank, Noa als wissel in de voorhoede, Karlijn voor achterin.  

 

De meisjes van Kwiek zijn snel en behendig, dat wisten we nog wel. Ze kunnen snel over de 

flanken op komen en feilloos voorzetten, terwijl er dan altijd zeker twee spelers mee zijn 

gegaan om voor het doel van Anna hun kans af te wachten. Een momentje niet opletten 

konden we ons dus echt niet veroorloven.  

Het duurde niet lang of we stonden met 0-1 achter. Het was iedereen direct duidelijk: de 

revanche van het 5-1 verlies moest vorm gaan krijgen.  

Lisa begreep dat als eerste en prikte de gelijkmaker erin op een voorzet van Karlijn, waarop 

de keeper van Kwiek direct in huilen uitbarstte. Die was duidelijk niet gewend aan doelpunten 

tegen. Mooi, dachten de DESS-meisjes, het wordt tijd dat ze daar dan aan gaat wennen. En 

Valerie scoorde de 2-1, uit de voorzet van Irene. 

 

Kwiek bleef natuurlijk komen, zoals we ze kennen. Het was alle hens aan dek achterin. Anna 

stond alles goed te doen (inclusief de vangbal van haar eigen uittrap) en liet geen bal meer toe 

in haar doel. Amy nam de leiding achterin en nam de achterhoede steeds meer mee naar voren 

om de druk op te voeren. Irene: 3-1! 

 

De coaches van Kwiek werden nu langzaam nerveus, het geschreeuw werd luider. Gelukkig 

werd dat moeiteloos overstemd door ons grandioze publiek, dat onze meisjes vleugels gaf. 

Valerie: 4-1! 

 

Trainer Sharon was inmiddels bij ons gekomen. Noa en Margot stonden in de wissel en zijn er 

van de zenuwen niet meer in gekomen. Het was ook zo spannend: Ze moeten vol met blauwe 

plekken zitten van het elkaar knijpen! 

Als een duveltje uit een doosje kwam Irene vlak voor tijd met de bal aan haar voet vanaf het 

middenveld en stormde op het doel van Kwiek af. Om haar heen diverse verdedigers, maar als 

Irene eenmaal iets in haar hoofd heeft……………………..het werd 5-1! 

 

(vervolg op pagina 8) 
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De uitstekend fluitende scheidsrechter Dave liet nog aftrappen, maar daarmee was de 

wedstrijd toch echt gespeeld. DESS ME1 is kampioen! 

 

Tot onze grote verbazing echter, juichten de Kwiek-meisjes ook, omdat ze kampioen waren 

geworden. Het misverstand was snel uit de wereld: Kwiek had zich in de doelpunten verteld 

en ze snapten al snel dat DESS nu bovenaan staat. Ze gaven zich echter niet gewonnen. 

Kwiek wil graag dat we de afgelaste wedstrijden van vorige week alsnog gaan spelen, in 

verband met het doelsaldo. We wachten de berichten van de KNVB af. 

In onze kleedkamer had inmiddels de verwarring toegeslagen: zijn we nou kampioen of niet?  

 

Voor alle zekerheid werd in ieder geval de polonaise ingezet onder de douche. En terecht: 

kampioen of niet, de wedstrijd op zich was al een feestje waard. Want wat hebben we van 

jullie genoten, meiden, en wat stonden Sharon en ik trots te wezen. En wat te denken van 

jullie ouders, die de bal er zelf wel in wilden schieten. Wat een spanning, wat een goed spel, 

wat een mentaliteit, wat een prestatie! Volgend jaar op heel veld: dat gaat helemaal goed 

komen met jullie. 

 

Groeten, Anita 

  

P.S. Nagekomen bericht van de KNVB en van Kwiek: 

Competitie is afgelopen, er wordt niets meer nagespeeld:  

 

DESS ME1 is kampioen!  
 
Feest in de voetbalweek -> Komt allen! 

 

 

 

 

 

 

                      Wie wint de ? 
 

Rond Sinterklaas vorig jaar kregen jullie allemaal 10 bloembollen. 

Degene die de meeste het mooist heeft laten groeien, wint de bal. 

Er zijn al meldingen van zeven mooie tulpen. 

Wie meer?.... We komen kijken!! 
 

Anita en Jolanda  

599033 
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Wedstrijdverslag Dess F2 – rk Edo  F6 
 

Zaterdag 5 mei gingen we in afgeslankte vorm om half negen vertrekken richting Avenhorn 

want Femke en Wies waren gezellig een weekendje weg en Mike was vrijdags geblesseerd 

geraakt d.m.v. een gat in zijn hoofd toch gingen we heen vol goede moed .                                                                                                         

Bij het sportcomplex aan gekomen gingen we ons rustig aan omkleden want er was nog tijd 

genoeg en om nou een half uur met zijn zessen te gaan inspelen is natuurlijk ook overdreven.                                                                        

Na een klein overleg met de coach van de tegenpartij werd er besloten om sportief 6 tegen 6 

te gaan spelen dit werd ook zo aan de scheidsrechter gemeld.                                                                                                                   

We konden het niet voorkomen dat Jordi onze fantastische keeper toch een paar keer ondanks 

zijn goede reddingen de bal uit het doel mocht halen ook Wout stond weer goed werk te 

verrichten als laatste man en schoot de bal dan weer als een raket naar voren waar Cas zo af 

en toe de bal weer kon door passen en waaruit Jesse ook nog kon scoren. Marit maakte het de 

tegenstander weer ontzettend moeilijk want ze kwamen er gemiddeld 3 a 4 keer tegen als ze 

haar probeerde voor bij te spelen het ging zelfs zo lekker dat Jesse zelfs nog een keer kon 

tegen scoren we waren dan ook blij dat de scheidsrechter affloot  om limonade te gaan 

drinken in de kleedkamer.                                                                 

De tweede helft was qua spelbeeld niet veel anders dan de eerste helft met als enigste verschil 

dat Lars nu ook een doelpunt voor ons maakte .Al met al was het een vermoeiende wedstrijd 

die we hebben verloren maar waarin we wel zelf drie keer wisten te scoren. Toen kwamen de 

penalty`s en werd het duidelijk dat het een zware wedstrijd was geweest voor ons want waar 

we normaal de reeks positief afsluiten moesten we dit keer hier ook de tegenstander 

complimenteren. 

 

Tot volgende week bij het Radboud toernooi  

 

Maickel 
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TOERNOOIEN-AGENDA  - DESS-JEUGD 2011/2012 
 

 

Datum      Locatie   Dess-team 

 

 

11 mei 2012  - FC Medemblik  MC1- ME1 

 

12 mei 2012  - FC Medemblik  F1 – F2 

 

13 mei 2012  - FC Medemblik  C1 

 

17 mei 2012  - Spartanen Wognum  MC1 

 

19 mei 2012  - Asonia Andijk  C1 – D1 – E1 – ME1 

 

2 juni 2012  - Rkedo Avenhorn  F1 – F2 

       MC1 

       C1 – D1 

 

3 juni 2012  - Rkedo Avenhorn  E1 – ME1   
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 
 

12-05-2012 

 tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 10:00  167421 DESS D1 – Schellinkhout D2 Roland 

 13:00 12:00 196512 De Zouaven C4  – DESS C1 Marcel, Sonny, Jeroen 

 

11-05-2012 Radboudtoernooi 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 19:00 18:00   DESS ME1 Mandy 

 18:45 17:45  DESS MC1 Denise,Sanne,Floor 

12-05-2012 Radboudtoernooi 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10:00 09:00   DESS F2 Wies,Jordi 

 10:20 09:20  DESS  F1 Myrthe, Mees 

13-05-2012 Radboudtoernooi 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09:30 08:30   DESS C1 Wouter, Krijn,Mathijs 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
  

 

 


