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Dess D1-De Zouaven   
Op zaterdag 10 september hadden wij onze eerste wedstrijd. We 
mochten weer voetballen we hebben er zin in. Daan en Mathijs 
welkom in ons team. Maurits was er vandaag niet dus we hadden geen 
keeper. Dave had de eerste helft gekeept en de tweede helft Daan . 
Half12 namen we de aftrap we merkte dat ze niet zo goed waren want 
we stonden 8-0 voor in de eerste helft. Na de pauze scoorde we er nog 
vier bij dus we hadden 12-0 gewonnen. Ik had er 4 Sam had er vijf 
Thijs had er 1 Luuk Bontekoning 2 gescoord. Het was die ochtend 
heel heet dus wegingen onderbroek en al in het water. We zoeken nog 
vlagger !!!!!!!!!!   
Groetjes Remco.  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
18-09-2011 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

 14:00  1229 WBSV 1 – DESS 1 C.A.M. Huisman 

 11:00 10:00 54965 Winkel 2 – DESS 2  

A 10:00  55239 DESS 3 – Spartanen 4 Jan van Ijzerloo 

 11:00 10:00 67704 Twisk tsv VE1 – DESS VE1  

A 14:00  73289 DESS DA1 – ASV’55 DA1  

B 12:00  73282 DESS DA2 – Winkel DA3 Jan Korver 

A 12:00  70859 DESS B1 – Always Forward B5 W. Kistemaker 

 

24-09-2011 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechter 

 14:00  8559 DESS DA1 – DWB DA1 Liesbeth 

 

25-09-2011 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechter 

 14:00  4584  DESS 1 – Zuidermeer 1 C.J.J. van ‘t Klooster 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen zondag 11-09-2011  

DESS 2- Westfriezen 4 3 - 0 

Hollandia 5 -  DESS 3 3 - 0 

DESS VE1 – Berkh./Kwiek’78 1 - 1 

RKEDO DA2 – DESS DA1 (2) 2 - 10 

VZV DA1 – DESS DA2 Afgel. 

Kwiek’78 B2 – DESS B1 4 - 6 

  

Uitslagen zaterdag 10-09-2011  

DESS C1 – Always Forward C4 10 - 1 

ALC MC1 – DESS MC1 3 - 3 

DESS D1 – de Zouaven D9 12 - 0 

DESS E1 – Spirit’30 E5 6 - 3 

De Blokkers ME1 – DESS ME1 4 - 1 

ALC F3 – DESS F1 1 - 9 

  

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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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. 
  

Het bestuur. 

 

dinsdag 13 september 2011 dinsdag 11 oktober 2011 dinsdag 15 november 2011 dinsdag 13 december 2011 

Dennis Laan Kevin Slooten Sjors Munster Vincent Vriend 

Ronald ten Pierick Nico Doodeman Eric Admiraal Rubel Kool 

Arthur Admiraal Michel Verhoeven Harm op den Kelder Ruben Kistemaker 

Marcel Bartels Boogie Molina Erik Appel Sjaak Appelman 

Tom Beuker Björn de Boer Daniël Kool Richard van Diepen 

Ramon Poeze Jelle Klijnsma Mike van Harskamp Robert Borg 

Nico Aay Nico Conijn Joop Kool Sjaak Mulder 

Siem Admiraal Jan Kool Rob van Aarst Roland Bontekoning 

Sjoerd Beuker Sam van Diepen Klaar Swier Jacob Bakker 

Dian Bakker Kees Wagemaker Mark Swier Niels Kuip 
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Dess 2 – Westfriezen 4  3-0 

Zondag 11 september 2011 
 
Daar zit ik dan weer achter het digitale kladblok. Een nieuw seizoen, een aantal al-wel-
bekende-maar-toch-nieuwe-spelers en een goed begin van de competitie maakte er van deze 
zondag eentje om over naar huis te schrijven. Dus dat doen we dan: “Mam.. Wat was ik goed! 
Ík zeg nog es..” 
 
11:00 werden de handen geschud en stond de koffie klaar onder het genot van het briljante 
spel van de veteranen. Inspiratie voor ons allen.. In de kleedkamer dus een aantal voor ons 
team ‘nieuwe’ gezichten. Swèn ‘dierooieisgek!’ Frieswijk kan vanwege een blessure zijn 
sportieve ei even niet kwijt op het veld, dus doet hij het erlangs. Samen met Arie, Jelle en 
andere fanatiekelingen ;) zal hij ons dit seizoen van de benodigde tactiek, strategie en een 
verdwaald blad pils voorzien..!  
Ook troffen wij in de kleedkamer ene Marcel ‘barre’ Bartels aan. Hij heeft zich zoals bekend 
een ploeg laten zakken na jaren van trouwe dienst en komt nu in het 2e de gemiddelde leeftijd 
verhogen en zijn ‘gogme’ delen. (We luisteren wel naar je, treeaner!) Tegen beide mannen 
zeg ik namens het team; welkom bij het mooiste team des werelds! Uw inzet en aanwezigheid 
wordt zeer gewaardeerd!! Ook was ik weer blij om Coach Arie en Vlaggert Anita weer als 
vanouds langs de lijn te zien! Het seizoen is weer begonnen..!  
 
De wedstrijd  
 
Niek werd op de valreep helaas door het 3e meegetrokken. Dit team had wegens een slechte 
verbinding en het-zijn-tol-eisende PasPop een aantal man tekort. Wel solidair van je Niek, 10 
man blij gemaakt..! Ook nog even een woord van waardering voor de scheidsrechter; René 
Aaij. Er liepen genoeg patsertjes rond maar hij hield ze allemaal knap onder de duim. “He! 
Kom nou es ff hier!..” (en zo rammelde het van de vleespetten op het veld..) Een goeie 
scheids die ons lekker liet spelen. Best floten!  
 
Na 5 minuten voetbal, rommelde de bal van de voet van Joost ‘superschot’ Scholten het doel 
van de tegenstander in. 1-0! Individueel waren er goede voetballers bij het vriendenteam (dat 
naar mate de wedstrijd vorderde hun verzamelnaam steeds minder eer aan deed) van onze 
tegenstanders maar onze verdediging stond als de kantine. Barre Bartels nam ons iedere keer 
mee naar de middellijn waardoor ze de ruimte slecht konden vinden. Hier gaan we lachend 
overheen dacht ik bij mezelf.. 
Kansen genoeg, goed voetbal maar nóg geen bevrijdende 2-0.. Rust! Thee! Overleg! Wissels! 
Wots! 
 
10 minuten de tweede helft in, een wereldgoal van onbekend formaat. Erik Appel had in de 2e 
helft eindelijk de bierdoppen uit z’n ogen gepulkt en nam van mij de rechtsback positie over 
waardoor ik rechtshalf stond. Vanaf een meter of 25 zag ik de keeper uit positie staan en in 
een oogwenk loste hij  een schot die pardoes in de verre kruising belandde. Onhoudbaar ;)! 
Zien, bedenken en uitvoeren..! Een glimp van Sjakie’s wonderslof.. 2-0! Rugnummer 13 
claim ik bij deze.. ;) 5 minuten voor tijd schoot ‘Yogibear’ in combinatie met 
‘Boogiewhoopers’ de 3-0 binnen. Topper! Overwinning veilig!  
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Dan nog even wat toegekende roem: 
 
- Kevin was goed op dreef en verzorgde weer een aantal prachtige voorzetten. Helaas hadden 
we de lengte niet om hier veel mee te doen maar ook dat komt goed! 
- Marco Appel speelde een dijk van een wedstrijd. “Hoe kan je me nou linksachter zetten? 
Daarom dus ouwe dwergwerper..! 
- Sjors had de spits in z’n broekzak. Klasse!  
- Jelle had weer een aantal briljante steekpaasjes zoals we die alleen van hem gewend zijn en 
nóg was ik af en toe verrast!  
- Ronald stond op doel ;)  
- Patrick was op vakantie en Vincent op werkvakantie maar die zien we volgende week weer. 
- Boogie deelde 2 bijzonder pijnlijke panna’s uit en speelde een goeie wedstrijd! 
- Mats, de mats!!  
 
Dan nog even een klein stukje tactiek: 
 
Bij corners; Onze beste 2 koppers zijn Marcel en Sjors. Kevin zal over het algemeen de 
corners nemen, dus zoek deze mannen op! Vervolgens moeten onze 2 vleugelverdedigers naar 
binnen knijpen om hun 2 spitsen die zijn blijven hangen op te vangen. Jelle zal met zijn 
verfijnde schot de afvallende bal opvangen. Op deze manier zijn onze corners het effectiefst..  
 
Verder hoop ik dat Max z’n spelerspas snel voor mekaar maakt. Hard zat!! Zondag vertrekken 
we om 10:00 uur om de mannen in Winkel van de mat te vegen. Het word een zware dobber 
dus ik zie jullie dinsdag op de training of zondag op de bank.. ;) Kampioenuuuh!!  
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Een kijkje in het weekendje weg van Da1 
Vrijdag 9 september vertrokken wij om 5 uur naar Oosterhout (Brabant). Na een bezoekje aan 
de Mac en het beleven van vele files. Kwamen wij om een uur of half 9 aan op het 
vakantiepark ‘De katjeskelder’. De kamers waren in een rap tempo verdeeld dus konden de 
voorbereidingen van de bonte avond meteen beginnen. De bonte avond werd door de 
organisatie gestart met een soort quiz over het team. Zij deden een liedje, uitspraak of 
toneelstukje en het publiek moest raden over welk teamlid het ging. Daarna kwam Bert Visser 
op (ook wel Manon Karels genoemd), die op haar orgel ‘k wist het niet meer’ deed. Gevolgd 
door het ‘Ranking Dess Stars’ team die gewaagde vragen aan het publiek stelden, waarop (in 
groepjes) een ranking moest worden gemaakt. Denkend aan: ‘Wie is het meest gênant 
dronken?’ en ‘Wie zal de volgende jaarwisseling met een nieuwe liefde vieren?’. Na al deze 
vragen, werden de antwoorden besproken, wat veel reuring gaf. Na de laatste vraag ‘Wie zal 
je nooit als New Kid zien optreden’, kwamen Sanne, Lotte, Charlotte, Roos en Anne op als 
New kids en gingen uit hun dak op ‘Turrrrrrbo’. Daarna kwamen Laurien en Cor met mooie 
kleding en pruiken op. Zij deden een leuke improvisatie op het nummer ‘faith’. Ondertussen 
zaten in ons gezelschap een paar glitterende dames, die klaar waren voor een spetterende act. 
De remix van ABBA werd opgezet en Sharon, Kim, Delia en Michelle lieten hun 
ingestudeerde danspasjes aan ons zien. De gehuurde wijde-abba-broeken die niet op tijd 
binnen waren moesten we er helaas maar even bij denken. Last but not least hadden Suzanne 
en Marijke A. een kwartier van te voren nog een make-up race bedacht. Zij nodigden de 
vrijwilligers Renate en Marijke de J. uit voor een hilarische race, wat ook meteen een einde 
maakte aan een gezellige avond. Iedereen had zijn steentje bijgedragen behalve Nico maar die 
was blijkbaar van plan de volgende dag pas de show te stelen! 
Zaterdag  gingen we 6 km kanoën in de grachten van Breda. Het was een super mooie dag en 
het was gezellig druk in de stad. Alle bootjes lagen vrij snel in het water en Cor en Nico 
waren de hekkensluiter. Tja.. want zulke sterke mannen die redden zich wel.. toch..? Alle 
meiden begonnen erg fanatiek, maar na een tijdje bleek dat Nico en Cor het ritme nog niet 
echt konden vinden. Recht vooruit varen lukte niet, dus zij legden hun tocht zigzaggend van 
links naar rechts af. Nico zette goed kracht, daarentegen was Cor het water een beetje aan het 
aaien. Na wat instructies voor stuurman Cor ging de tocht al iets soepeler en konden ze na een 
kwartier weer aansluiten bij de wachtende voorhoede. Eindelijk waren (pas) de eerste 500 
meter afgelegd. En toen gebeurde het….. Cor en Nico gingen koppie onder. Cor hing 
vervolgens als een verzopen katje aan een andere boot. En Nico ging al spartelend naar de 
kant. Het was een hoop hilariteit, maar Nico en Cor besloten wel om de tocht te staken. Zij 
keerden lopend terug waardoor wij eindelijk door konden gaan. Bij de finish stonden Nico en 
Cor ons al stinkend (naar slootwater) op te wachten en gingen we heerlijk lunchen op het 
dichtstbijzijnde terras. Daarna moest er natuurlijk even een uurtje geshopt worden en gingen 
we weer naar het huisje toe. Met de hele club hebben we buiten lekkere wraps gegeten, met 
als toetje alle soorten fruit. We zetten de avond voort met optutten, karaoke en natuurlijk 
stappen in Breda. Het was een geslaagde avond..!! 
De laatste dag sliep iedereen lekker uit. Er ging een groepje naar het binnenzwembad op het 
park  en er werd die dag heerlijk gerelaxed. Dit kwam mede doordat wij in het bezit waren 
van een bubbelbad en sauna. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Ondertussen werd er 
nog een potje gekeesd en werden de eerste kamers alweer aan kant gemaakt. Terwijl wij 
heerlijk aan het ontspannen waren, was Da2 voor ons aan het zwoegen op het veld. 
Dolgelukkig waren wij toen we de uitslag binnen kregen van 10-2 winst. Dames 2 hartstikke 
bedankt, super tof dat jullie voor ons wilden opdraven!!  Om een uur of 5 reden we weer in 
een stoet van het park af. Het was weer tijd om naar huis te gaan. Onderweg hebben we nog 
heerlijk met zijn alle gegeten en toen zat het gezellige weekendje er al weer op.  
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We willen natuurlijk nog even de organisatie, Kim,  Marleen en Eliane bedanken voor het 
fantastische weekendje weg. Het was op en top geregeld en iedereen heeft erg genoten! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weetjes ‘Cor en Nico’      Wist u dat..: 

• Rietje de koffer van Cor keurig heeft ingepakt. 

• Tijdens de bonte avond is gebleken dat vrouwenkleding Cor ook erg goed staat. 

• Er gerust nog 1 kamer beschikbaar was. Maar dat Cor en Nico liever lepeltje-lepeltje wilden 

liggen. 

• Ze ‘s nachts het hele bos van Oosterhout aan het omzagen waren.  

• Cor een roze bril ook erg goed staat. 

• Waar Cor gaat, Nico volgt.. en waar Nico gaat, Cor volgt… 

• Ze eigenlijk niet kunnen zwemmen. 

• Ze liever een gracht in de breedte kanoën, dan in de lengte.  

• Cor zijn bril nu op de bodem van de gracht ligt. 

• Ze gewoon graag ‘een met de natuur’ willen zijn. 

• Cor na de waterpartij, bij het omkleden een vis in zijn broek 

terug vond. 

• Ze urenlang stinkend op een terras hebben zitten wachten. 

• Ze grootse uitgaansplannen aan het bekokstoven waren, maar 

uiteindelijk de grote afhakers waren. 

• Ze samen alles in de vaat zetten (zonder afwasblokje) en de volgende dag Cor alle vuile vaat 

weer netjes in de kasten heeft gezet (tja, hij kon het niet zien). 

• Cor tijdens het laatste diner hetzelfde als Nico nam, omdat hij het menu toch niet kon lezen. 

• Nico eigenlijk vindt dat we 1x per kwartaal een weekendje weg moeten. 

• Wij het erg gezellig hebben gehad met de mannen en hopen dat ze volgend jaar weer mee 

willen. 
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RKEDO DA2 – DESS DA2 

Waar horen die 3 punten? Hier horen die 3 punten! 

 

URSEM – De voetbalwedstrijd die voor de DA1 

van DESS gepland stond voor zondag 11 

september, is overgenomen door de DA2 van 

DESS. De DA1 is een weekendje weg en zou in 

dit geval, buiten het feit dat zij hun eerste 

competitiewedstrijd missen, 3 punten moeten 

toekennen aan de tegenstander: RKEDO DA2. 

De wedstrijd van de DA2 van DESS werd 

afgelast wegens een overleden clublid bij de 

tegenstander, dus besloten zij om de wedstrijd 

van de DA1 over te nemen, om te kijken of die 

3 punten terecht aan RKEDO zouden worden 

toegekend.  

 

Met de volgende 14 spelers vertrok de DA2 vol 

goede moed richting Ursem: Danielle, Denise, 

Melanie, Tessa, Yvonne, Corine, Judith, Maartje, 

Lydia, Leonie, Wieneke, Lisa, Joy en Rosan. Deze 

wedstrijd speelden ze in het zwart o.l.v. 

invallende coach Jan Peter Bos. Om 11:45 werd 

er afgetrapt en al gelijk startte DESS de aanval. 

Nog binnen de eerste 60 seconden van de 

wedstrijd kwam er vanaf de linkerkant een 

mooie assist van Leonie, die werd afgerond door  

Wieneke (0-1). Een mooie opening voor de DA2 

van DESS, maar er kwam al snel een einde aan 

deze voorsprong.. Nog geen 2 minuten later 

scoorde RKEDO een mooi doelpunt en waren we 

weer op een gelijke stand van 1-1. We creëerden 

een aantal mooie aanvallen, waaruit een 

doelpunt ontstond; helaas werd deze afgekeurd. 

Waarschijnlijk vond RKEDO dit heel vervelend 

voor ons, want vlak daarna scoorden zij in het 

eigen doel en stond het 1-2 � namens ons allen: 

bedankt! (hij staat op jouw naam hoor, Maartje). 

Qua aanvallen ging het halverwege de eerste 

helft redelijk gelijk op en we hadden het dan ook 

niet heel makkelijk. Totdat Tessa de 1-3 scoorde 

en we weer een wat ruimere voorsprong 

hadden. Voor rust scoorden Lisa (1-4) en  

Maartje (1-5) ook nog een mooi doelpunt en 

met een 1-5 voorsprong gingen we de rust in. Er 

werd niet veel gewisseld en ook niet veel  

 
 

“Het voelde halverwege de tweede helft bijna als een 

doelpuntenregen” 

 

aangemerkt, want we speelden aan het eind van 

de eerste helft gewoon goed. De tweede helft 

kwamen er niet alleen meer toeschouwers, 

maar kwam er ook een stevige wind bij onze 

wedstrijd kijken. Gelukkig wel in ons voordeel. 

De tweede helft hadden wij eigenlijk volledig in 

handen. De ene aanval na de andere werd 

gecreëerd en dit leidde dan ook tot een aantal 

mooie schietkansen. Vanaf ongeveer halverwege 

de tweede helft voelde het een beetje als een 

‘doelpuntenregen’. De 1-6 werd gemaakt door 

Wieneke. Vlak daarna kreeg RKEDO een kans en 

zij schoten de bal mooi in het doel, wat leidde 

tot 2-6. Vervolgens namen wij het weer over en 

scoorde ik de 2-7, Wieneke de 2-8, ik de 2-9 en 

Melanie de 2-10. Net zoals bij het Nederlands 

elftal schreeuwden alle toeschouwers vanaf de 

kant: “TIEN, TIEN, TIEN!” (helaas, er zaten 

welgeteld 5 mensen, van de tegenpartij, aan de 

kant te kijken). Wij hebben de competitie voor 

de DA1 geopend met een grote overwinning en 

de 3 punten ‘binnengesleept’ die dus zeker niet 

bij RKEDO thuishoren. Wij hebben zowel voor de 

wedstrijd als daarna van de DA1 te horen 

gekregen dat ze erg blij met ons zijn en dat ze 

trots zijn op deze overwinning. Wij zijn blij dat 

het zo gewaardeerd wordt en we weten jullie te 

vinden als wij een keer een weekendje feest 

willen! ☺ 

Rosan Bakker
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Wedstrijdverslag DESS C1  -Always forward C4 
 
Zaterdag 10 september was dan eindelijk na twee oefen duels de start van de competitie tegen 
Always Forward C4 zoals het hoort ben je minimaal een half uur van te voren op het 
sportcomplex bij een thuis wedstrijd anders volgt een disciplinaire straf ja toch Wouter.Na de 
warming up en het inschieten van Dave floot de scheidsrechter voor de toss.De wedstrijd 
begonnen we vrij slap en onze acties waren te simpel daardoor kon het gebeuren dat Dave al 
snel een redding moest verrichten waar vanuit de rebound Always Forward kon scoren 0-1 
achter dat was schrikken en beloofde niet veel goeds maar na ongeveer 10 minuten ging het 
voetbal vanaf DESS kant steeds beter waardoor Damian binnen schoot 1-1 we stonden weer 
gelijk we bleven op de helft van de tegenstander voetballen met een goed mee opkomende 
Casper die een goed schot op het doel had die er helaas niet in ging maar wel een nieuwe kans 
opleverde waar Damian de 2-1 uit maakte dat gaf iedereen goede moed en zelfvertrouwen 
zodat de tegenstander veel bal verlies leed omdat iedereen goed zijn eigen man dekte en ook 
gecontroleerd over speelde bij balwinst wat dan weer tot resultaat had dat Nick V met een 
mooi schot de 3-1 binnen schoot.Het goede tikwerk en doorlopen van Robin waren vooraf 
gegaan aan de 4-1.Er werd steeds beter de medespeler gevonden zo gaf Timo een goede pass 
aan Nick V die met een schot op doel de 5-1 op het scorenbord liet verschijnen. 
 
Tijd voor de rust na positieve woorden van Roland en ook terechte verbeter puntjes begonnen 
we aan de tweede helft.                        
Vanaf de aftrap was er meteen een tegen aanval met een redding van Dave die ook nog 
geblesseerd raakte daardoor omdat de tegenstander op zijn voet stond we waren 
gewaarschuwd en meteen weer wakker helaas voor de tegenstander gaf Damian de bal mooi 
mee met Robin die de 6-1 binnen schoot.Aan de linkerkant bij Krijn stond 1 van hun beste 
voetballers maar die kon niet voorkomen dat hij 7-1 maakte ook nu  ging het voetballen weer 
steeds beter en na goed storend werk van Nick K en kort verdedigen van Jaimy en een mooi 
samen spel maakte Robin 8-1.In de verdeding bleef Marcel als laatste man gecontroleerd 
spelen en nam de backs goed mee van het doel af.Ondertussen was de bal weer voor het doel 
van de tegenstander waar de bal na een kluts bij Jeroen door Krijn werd binnen geschoten 9-
1.we waren nog niet klaar en na een mooi afgeven bal van Sonny schoot Robin de bal met een 
krul binnen 10-1 wat tevens de eindstand was.Het was een mooi resultaat maar dat geeft geen 
garantie voor de toekomst er zal aan bepaalde dingen gewerkt moeten worden want tenslotte 
wil iedereen toch dat het totaal plaatje steeds beter wordt jongens hou de teamspirit erin dan 
wordt het een mooi jaar. 
Maickel 
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Medembliktoernooi DESS E1 

 
Al voor het vijfde jaar begint het seizoen met het Medembliktoernooi, altijd een lekkere 
warming-up voor het nieuwe seizoen. Wegens vakantie waren Jeroen en Klaas nog afwezig, 
waardoor we met 7 spelers vertrokken naar Medemblik. Daar bleek al snel dat de andere 
teams nog meer moeite hadden om spelers mee te nemen; onze 1e wedstrijd tegen ALC E2 
speelden we 6 tegen 6. Van de opstelling kwam daardoor niet veel terecht, maar na een 
aarzelend begin was de eer aan Max om het eerste doelpunt van dit seizoen te maken. Daarna 
wist ook Nick het net te vinden, waardoor de uitslag 2-0 werd.  
De 2e tegenstander, Medemblik E6, had ook 7 spelers, dus dat speelde toch wat makkelijker. 
Maarten, Vince en Ramon hadden de verdediging goed geregeld met elkaar, Maico is onze 
vaste topkeeper en Gijs, Max en Nick moesten voor de doelpunten zorgen. Dat hadden ze 
goed begrepen, want al heel snel scoorde Nick een hattrick. Er werd goed overgespeeld, en 
Gijs scoorde een heel mooi doelpunt. Medemblik kon uit een vrije trap nog iets terug doen, 
maar ook deze wedstrijd werd gewonnen. 
Opperdoes E2 had maar 5 spelers, maar omdat 1 speler wel met hun mee wilde doen, werd er 
weer 6 tegen 6 gevoetbald. De doelpunten vlogen er aan alle kanten in. De laatste minuten 
wisselden Maarten en Nick van plek, waardoor Maarten ook lekker mee kon naar voor, en 
uiteindelijk werd het binnen het kwartier 9-0 voor DESS. 
De 4e tegenstander was Spartanen E4, die hadden ook al hun wedstrijden gewonnen. Dit is de 
enige tegenstander van vandaag die we in de competitie ook gaan tegenkomen. Maico kreeg 
nu af en toe wat te doen. Hij werd een keer door een doorgebroken speler voorbijgelopen, 
maar wist evengoed voor de lijn de bal nog af te pakken. Ramon, onze nieuwe aanwinst dit 
seizoen, blijkt een echte tijger in het veld, die kom je elke keer weer tegen en hij laat zich niet 
aan de kant zetten, en Vince hield goed het overzicht welke speler er vrij liep en wie van Dess 
dan moest komen verdedigen, en tot slot moet je dan nog langs Maarten, die is ook bijna niet 
te passeren. Er werd een ijsje in het vooruitzicht gesteld bij een overwinning, dus iedereen 
ging er vol voor. Gelukkig wisten Gijs en Nick te scoren, en al scoorde Spartanen ook een 
keer in de slotseconden, deze wedstrijd werd toch weer gewonnen.  
De laatste wedstrijd was tegen Medemblik E5. Dat leek een makkie te worden, want al 
meteen vanaf de aftrap kon Nick de score openen. Daarna vlogen er inderdaad nog veel ballen 
in het doel. De laatste minuten wisselden Nick en Maico van shirt, en uit een mooie voorzet 
van Maico kon Max de 7-0 erin schieten. 
Een lekker begin dus voor Dess E1, en hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken volgende 
week! 
 
Sandra 
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DESS E1 – Spirit '30 E5 
 
De eerste competitiewedstrijd moesten we het nog zonder Jeroen doen. Maarten had een 
mooie aanvoerdersband meegenomen, dus vrijwilligers genoeg. De aanvoerder neemt ook de 
was mee naar huis... maar dat was geen probleem. Uiteindelijk werd Max de uitverkorene. Of 
het door die band kwam, weet ik niet, maar hij voetbalde bijzonder goed vandaag! 
Al meteen vanaf de aftrap werden er door Dess een aantal mooie aanvallen opgezet. Het 
duurde dan ook niet lang voordat Nick de bal (met wat hulp van het natte gras) door de benen 
van de keeper het doel in schoof. Maar Spirit liet ook een paar goede aanvallen zien, 
waardoor we ineens toch op een 1-2 acherstand kwamen. Gelukkig scoorde Max vlak voor 
rust de gelijkmaker, en wat voor een: met zijn hoofd! 
Iedereen had goed zijn best gedaan de eerste helft, en toch moest er nog een tandje bij om de 
winst in zicht te houden. Vince onderschepte de aanvallen van Spirit al vroeg, en met zijn 
harde schoten naar voor konden de aanvallers goed uit de voeten. Klaas heeft de sliding 
ontdekt, en deed dat vaak en heel effectief. Ramon liet zien dat hij heel goed kan verdedigen, 
zich niet van de bal laat afzetten en blijft doorgaan, net een echte pitbull! Maarten was 
vandaag weer de laatste man, en heeft dat heel erg goed gedaan. Ook Maico vond dit een 
leuke wedstrijd, omdat hij als keeper toch aardig wat ballen heeft gehad en vaak “gewoon” 
weer op de goede plek stond. Gijs was over het hele veld te vinden en zette ook veel aanvallen 
op. De spitsen Max en Nick waren in hun element en wisten nog 4 keer te scoren, waardoor 
de overwinning een feit was. Heel erg goed gedaan allemaal! 
 
Sandra 
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Vorige week hadden we een geweldig Medemblik-toernooi gespeeld in eigen huis: alle 
wedstrijden glansrijk gewonnen en veel doelpunten gescoord. Dat beloofde wat voor dit 
seizoen. De kleedkamer deelden we bij Blokkers met de meisjes van ALC, die we moeiteloos 
verslagen hadden vorige week. Dit team speelde gelijk met ons, maar tegen de ME2: van ons 
wordt dus iets meer verwacht. 
 
We hadden afgesproken dit seizoen het accent meer op het voetbal zelf te gaan leggen. En dat 
betekent: investeren. Een systeem bedenken, waarbij iedereen zo goed mogelijk tot zijn recht 
komt, af en toe fouten maken om daar dan weer van te leren, veel trainen en vooral veel 
samenwerken.   
 
Bij Blokkers is het altijd vroeg dag (8 uur vertrekken) en dat maakt dat zowel coaches als 
speelsters iets rustiger waren, dan gebruikelijk.  
Lois was mee, maar mocht nog niet spelen vanwege haar blindedarm-operatie in de vakantie, 
Margot is gelukkig weer terug, maar mag nog geen hele wedstrijden, en de rest was er: en 
iedereen had getraind. Margot begon op doel en later nam Anna het over, aangevende dat ze 
alle wedstrijden wel een helft op doel wil.  
 
In plaats van de 2-2-2-1 formatie, begonnen we nu een 3-3-1 spel om het veld wat breder te 
maken. Het was voor sommigen even wennen, logisch, en Sanne, Sharon en Kim zullen jullie 
zeker gaan helpen te vertellen hoe dit moet gaan werken. 
Voorlopig deed iedereen erg zijn best, en meer verwachten we niet. In de eerste helft scoorde 
Amy met een mooie geplaatste schuiver in de linker benedenhoek (op mooi aangeven van 
Valerie, Irene of Lisa, ik weet het niet meer) onze uiteindelijk enige goal. Alle andere kansen 
(en dat waren er veel!) werden of zelf om zeep geholpen, of goed gestopt door hun keeper.  
De Blokkers maakten handig gebruik van de gaten, die ons nieuwe systeem onbedoeld liet 
vallen en scoorden in elke helft twee keer. 
“Gelukkig,”verzuchtte de Blokkers-aanhang, “eindelijk hebben ons meiden eens goede 
tegenstand gekregen”. Laten we dat dan maar opvatten als een compliment. 
 
Bij de penalty’s  liet Anna er maar twee door. En wij scoorden er ……? 
 
Tot volgende week, meisjes. 
 
Anita 
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Zaterdag 10 september mochten we om 8.15 uur verzamelen 
om te voetballen in Abbekerk tegen de F3 van ALC dat was 
best vroeg na de spannende vrijdagavond van het afzwemmen.                                                                    
Bijna iedereen was op tijd aanwezig en maar zo kan het dus 
ook  gebeuren dat een pappa waar je het niet van verwacht iets 
later komt. We waren compleet ingedeeld in de auto s dus 
konden we vertrekken daar aan gekomen mochten we 
omkleden in kleedkamer 1 na de eerste grondige kleedkamer 
inspectie door het voltallige elftal begonnen we toch maar het 
aantrekken van het voetbaltenue voor we het veld opgingen gingen eerst nog de shirts netjes 
in de broekjes en werden de veters gecheckt we waren er helemaal klaar voor. Na de toss van 
de scheidsrechter mocht de tegenstander als eerste aftrappen we speelden 8-8 er moesten dus 
4 spelers van ons in de wissel.                                       
We begonnen meteen goed het de tegenstander lastig te maken en pakte dus ook al snel de bal 
van hun af en stormde op hun goal af waar Tom de 0-1 maakte dat ging al net zo lekker als 
vorige week op het middenveld bleven we goed opletten en de bal naar voren schieten uit een 
hoekschop van genomen door Stijn schoot Mees met links de 0-2 binnen dat was zo leuk dat 
Mees ook even daar na 0-3 maakte ondertussen ging ALC ook meer naar voren voetballen en 
kwamen ook zelfs op onze speelhelft maar niet helemaal tot Peter want er werd goed 
verdedigt door Myrthe. Maar ook wij bleven aanvallen en zo kon het gebeuren dat Tom het 
doelpunt maakte waar die over gedroomd had 0-4 ook Maliq maakte een doelpunt 0-5 de 
tegenstander gingen ook weer aanvallen en schoten zelfs op ons doel maar door een mooie 
redding van Peter ging de bal er niet ondertussen was de bal weer voor het doel van ALC 
waar Tom 0-6 maakte ook Jordi verdedigde goed mee bij ons net zoals iedereen heel goed 
zijn/haar best deed toch kon het gebeuren dat ALC een doelpunt maakte wat de ruststand 1-6 
maakte. In de rust kregen we lekker limonade en spraken we af dat we ook goed zouden gaan 
overspelen en niet alleen maar op het doel schieten om doelpunten te maken toch maakte Tom 
nog 1-7 en Mees 1-8 omdat ALC ook nog wel wilde scoren maakte hun 1-9 voor ons.                                      
De wedstrijd was afgelopen tijd voor de penalty s ook die schoten we er bijna allemaal in en 
ook had Peter weer een paar mooi reddingen zodat ook dat in ons voordeel werd beslist. We 
konden zo ruim winnen door de inzet van allemaal dus ook door Mariet,Kim,Femke,Mike en 
Jesse die hier boven in het verslag niet zoveel worden genoemd. 
tot volgende week Maickel 
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KEEPERSTRAINING 
 
 

Keeperstraining voor de jeugd, 
De keeperstraining onder leiding van Remco Bouma is gepland 
op de donderdagavond, 
Hier volgt de indeling en tijdstip: 
 
18.30 uur -  19.15 uur : ME1    Anna Hovenier, 
                                          F1    Peter Smit, 
                                          E1    Maico Verhoeven / Max van der Struis, 
  
19.15 uur – 20.00 uur :      C1    Dave Moolevliet / Jeroen Gerssen,                                 
                                          D1    Maurits Coppejans, 
                                          MC1  Anne van Helden.                     
 

 
 

 

JEUGD-SCHEIDSRECHTERS 

 
 
Elk seizoen zorgen we er met de oudere jeugd voor, dat de pupillen kunnen voetballen onder 
leiding van de oudere jeugd. De jongens van vorig seizoen worden erg bedankt voor hun inzet 
en we zullen graag van jullie diensten gebruik blijven maken als dat nodig blijkt. Als je het 
fluiten zelf zo leuk vindt, dat je ermee door wilt gaan, laat ons dat dan even weten. 
 
Voor komend seizoen vragen wij de volgende jongens en meisjes zich te melden in de Dess-
kantine op donderdagavond 22 september om 17.30 uur. Jullie krijgen dan tot 18.00 uur wat 
theorie en daarna gaan we oefenen binnen een partijtje van E en ME-pupillen. 
 
Op de zaterdagen zullen jullie bij toerbeurt aangewezen worden om de wedstrijden van E en F 
te fluiten. Hierbij wordt rekening gehouden met je eigen wedstrijd, die natuurlijk voor gaat. 
 
De jongens en meisjes, die verwacht worden: 
 
Nick Veltrop   Damian de Boer 
Nick Karsten   Jaimy Vlaar 
Dave Moolevliet  Mariska Swier 
Casper Smit      Denise Swier 
Judith Slagter   Sanne Wagemaker 
Marije Bakker    
 
Als je verhinderd bent, laat dit dan zo snel mogelijk even weten. 
 
Fred Honhoff (tel: 591582) en Anita van Arem (tel: 599033) 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

17-09-2011 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechter 

 10:00  112368 DESS F1 – VVS’46 F4 Angelique Moolevliet 

 10:00  124806 DESS ME1 – Medemblik ME1 Marijke Appel 

 11:30  106999 DESS MC1 – SEW MC1 John Keesom 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Rijders 

 10:30 9:30 122902 Always Forward E5 – DESS E1 Vince, Ramon 

 12:00 10:45 88157 Spartanen D3 – DESS D1 Op de fiets 

 12:00 11:00 82540 Opperdoes C1 – DESS C1 Wouter, Timo 

 

Woensdag 21-09-2011 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Rijders 

 18.30 17.30 oefen De Blokkers C7 – DESS C1 Krijn, Jeroen 

 

24-09-2011 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 12.00 10.45 oefen Sporting S C? – DESS C1 Dave,Nick K. 

 
 
 
 
 

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 


