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      19 september 2011 
 
 
 

 
 

WbSv    DESS  2  0 
  
Na een week waarin maar liefst vier spelers af haakten voor de partij tegen wbsv was het 
niet eenvoudig om een sterk team neer te zetten . 
De oude meester Bartels werd van stal gehaald ,B jun Keesom en twee spelers van het 
tweede huisman en van ieperen maakten de selektie weer compleet . 
Als trainertje heb ik een vaste regel in mijn hoofd , Erger je niet ,verwonder je slechts , . 
Deze keer was dat best wel moeilijk . 
Maar zie al na een paar min. was duidelijk wie deze middag het beste voetbal in huis had . 
De Dess ploeg speelde onbevangen en de bal ging gemakkelijk rond . 
Al na een paar min .was het bijna raak . Het schot van Mathijs ging echter rakelings over . 
Dess drukte door en het wachten was op een goal van onze kant . 
Het liep echter anders .Nadat de thuisploeg een in mijn ogen terechte pingel niet kreeg was 
het vlak hierna toch raak . 
De snelle spits van Wbsv brak door na een lange bal van achteren en via een verdediger en 
een grabbelende keeper Laan hobbelde de bal nauwelijks over de doellijn . 1  0 
Een dramatische goal die evenwel toch voor 1 telde  
Dess ging echter onverstoorbaar door met goed voetballen .De keeper van wbsv moest vele 
malen alle zeilen bijzetten om zijn hok schoon te houden wat hem goed afging . 
Op de dreun van Dirk had hij echter geen antwoord , de lat redde hem en zijn ploeg . 
Na rust werd Dess alleen maar sterker ,men ging gedreven op jacht naar de gelijkmaker . 
De sterk spelende Arthur ontpopte zich als de motor van de ploeg en ook Harm speelde 
verrassend goed op een andere positie . 
Verdraaid jammer dat Nico lang niet fit was waar door hij niet echt zijn stempel op deze 
wedstrijd kon drukken . 
Volkomen onverwachts werd het  2  0  . Wederom een diepte pass werd Dess noodlottig 
 .Buitenspel werd opgeheven en een goed diepgaande midvelder kon simpel scoren . 
Deze tik kwam Dess niet meer te boven . 
De vermoeidheid sloeg toe en het geloof verdween ,ook het inbrengen van Patrick hielp niet 
meer .Een rechtsback in de spits zetten ,die trainers zijn ook af en toe niet te volgen . 
Na afloop waren de complimenten voor Dess maar de punten niet .Het goede spel biedt 
echter houvast al zal er wel gescoord moeten worden . 
  
Tr . 
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WEDEROM VERLIES VOOR DESS........ 

  
DESS IS HET SEIZOEN DRAMATISCH BEGONNEN MET 2 NEDERLAGEN STAAN WE 
TROOSTELOOS ONDERAAN... 
HET IS EEN TROOSTELOZE ZONDAG ALS WE OM 12.00 UUR VERZAMELEN MOETEN BIJ DE 
DESS KANTINE.. VOOR BROODJES EN KOFFIE/THEE IS ZOALS ALTIJD WEER PRIMA 
GEZORGD. 
BIJ DE BESPREKING EEN NIEUW GEZICHT!! 
NEE NIET EEN NIEUW TALENT,ALHOEWEL JOHN NOG EEN AARDIG BALLETJE KAN 
TRAPPEN!! JOHN KEESOM VERTELDE RONDUIT WAT ER BIJ ONS AAN SCHORT EN KNOOP 
DIT DUS IN JE OREN MENSEN....!!!! 
  
ALS IEDEREEN HET FANATISME VAN JOHN ZOU HEBBEN,DAN KOMT HET WEL GOED MET 
DESS.. 
DUS  SPELERS VAN DE SELECTIE JULLIE WETEN WAT TE DOEN: 
DINDSDAG EN VRIJDAG TRAINEN EN ZONDAGS VOETBALLEN!!, DAN KAN DEZE OUWE 
LUL(MB) EEN STAPJE TERUG DOEN!! OVERIGENS SPEELT HIJ NOG MET VEEL PLEZIER BIJ 
HET EERSTE!! AARD VAN HET BEESIE ZULLEN WE MAAR ZEGGEN...... 
  
NU,IS HET DAN ALLEMAAL  ZO TROOSTELOOS ? NEE ZEKER NIET..  
HET IS 14.00 UUR EN HET BLIJFT MAAR REGENEN.MAAR HET VELD IS DESONDANKS GOED 
TE BESPELEN. 
WE BEGINNEN IN DE VOLGENDE OPSTELLING:        
                                                                                 
                                                                                DENNIS 
                                                FRED                        NICO                RUBEN KOOL 
                                                                                MARCEL 
                                                                                DIRK 
                                                RUBEN KIST            ARTHUR             HARM 
             
                                                                   MATTIJS                BENJAMIN 
  
WISSELS: JELLE,PATRICK,CHRIS 
  
VANAF HET BEGIN VD WEDSTRIJD DOMINEERT DESS DE WEDSTRIJD.BIJ VLAGEN WORDT 
TEGENSTANDER WBSV ZOEK GESPEELD. 
MAAR HET BLIJFT EEN MANCO VAN DESS: WE SCOREN NIET.... DE PRIMA SPELENDE HARM, 
DIE MET HARDESCHOTEN OP DOEL HET PROBEERDE,BENJAMIN,MATTHIJS KANSEN ZAT NA 
LEUKE COMBINATIES..  MAAR GE WEET WAT ER DAN GEBEURD ALS JE ZE NIET MAAKT, 
JE KRIJGT DE DEKSEL OP DE NEUS..TEVEEL MENSEN VOOR DE BAL,COUNTERTJE VAN 
WBSV EN HOPPA 1-0 ACHTER...  
KAN GEBEUREN EN DESS GEEFT NIET OP.HELAAS MOET BENJAMIN NA EEN CHARGE VAN 
EEN WBSVER  GEBLESSEERD NAAR DE KANT. ENORME PEGEL VAN DIRK OP DE LAT,2 
VRIJE TRAPPEN OP MOOIE PLEKKEN ZIJN ECHTER NIET AAN DESS BESTEED.RUST 1-0 
TSJA JAAP HAD IN DE RUST WEINIG TE VERTELLEN.WE SPEELDEN GEWOON GOED.KLAAR... 
 
DE 2E HELFT WAS MISSCHIEN VAN IETS MINDERE KWALITEIT DAN DE EERSTE,MAAR DESS 
BLEEF DE BOVEN LIGGENDE PARTIJ.WBSV DEED AL LANG NIET MEER AAN VOETBAL, MAAR 
JA ZE ZIJN GEWOON WEG EFFECTIEVER/SLIMMER DAN ONS....FOUTJE BIJ ONS OP 
MIDDENVELD WEDEROM TE VEEL MENSEN VOOR DE BAL EN HOPPA 2-0.. MEN NOEMT DAT 
EEN DESSILLUSIE... 
IK WIL NOG EVEN DE TOMELOZE INZET VERMELDEN VAN ONZE 
YOUNGSTERS CHRIS EN MATTIJS, DIE ZICH UIT DE NAAD HEBBEN 
GELOPEN JE ZOU TOCH ZEGGEN DAT HET GOED MOET KOMEN MET 
DESS.SCOREN EN DE BOEL ACHTER DICHT HOUDEN. TSJA HET KLINKT 
ZO SIMPEL.. 
EINDUITSLAG:  WBSV 2 DESS 0... UITHUILEN EN OPNIEUW BEGINNEN.. 
  
MARCEL(BARRE) BARTELS 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
25-09-2011 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

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

B 11:00  8559 DESS DA1 – DWB DA1 Liesbeth Huisman 

A 12:00  70859 DESS B1 – Always Forward B5  

 

02-10-2011 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

 14:00  1968 Flevo 1 – DESS 1  

A 11:45  56330 DESS 2 – ALC 2 Rene Aay 

B 10:00  56248 DESS 3 – de Zouaven 9 Rene Aay 

A 10:00  67791 DESS VE1 – KGB VE1 Jan v Ijzerloo 

 10:00 9:00 73387 Woudia Da1 – DESS Da1  

A 14:00  73384 DESS Da2 – Grasshoppers Da1 Liesbeth Huisman 

B 12:00  71062 DESS B1 – Andijk B1 Wiegert Kistemaker 

 
 

 
 
 
 

Uitslagen zondag 18-09-2011  

WBSV 1 – DESS 1 2-0 

Winkel 2 – DESS 2 Afg. 

DESS 3 – Spartanen 4  2-12 

Opperdoes VE1 – DESS VE1 1-1 

DESS Da1 – ASV’55 Da1 Afg. 

DESS Da2 – Winkel Da3 Afg. 

DESS B1 – Always Forward B5 Afg. 

Uitslagen zaterdag 17-09-2011  

Opperdoes C1 – DESS C1 2-1 

DESS MC1 – SEW MC1 3-0 

Spartanen D3 – DESS D1 0-7 

Always Forward E5 – DESS E1 1-7 

DESS ME1 – Medemblik ME1 3-6 

DESS F1 – VVS’46 F4 9-2 

  

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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24 september  
 
 
 
 

Die dag gaan we weer verschillende werkzaamheden in en rond het 
gebouw doen. 
Ook worden die dag de ramen gelapt. 
Dus dames en heren, noteer deze datum alvast in je agenda. Ook 
ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.  
We beginnen om 9.00 uur. Maar je mag ook later beginnen of 's middags 
komen. 
Aanmelden of meer inlichtingen bij Afra Appel 
tel 591803 

Email adres: a.appel@quicknet.nl 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 KLEEDKAMERS  SCHOONMAKEN 

 
 
 
 
 

 

 
  

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

Kevin Slooten Sjors Munster Vincent Vriend 

Nico Doodeman Eric Admiraal Rubel Kool 

Michel Verhoeven Harm op den Kelder Ruben Kistemaker 

Boogie Molina Erik Appel Sjaak Appelman 

Björn de Boer Daniël Kool Richard van Diepen 

Jelle Klijnsma Mike van Harskamp Robert Borg 

Nico Conijn Joop Kool Sjaak Mulder 

Jan Kool Rob van Aarst Roland Bontekoning 

Sam van Diepen Klaar Swier Jacob Bakker 

Kees Wagemaker Mark Swier Niels Kuip 
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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: 
  

 25/09/11   Vince van Schagen en Gijs Singelenberg 
  

09/10/11   Jeroen Vlaar en Klaas Burrei 
  

16/10/11   Daan Wagemaker en Max van de Struis 
 

06/11/11   Maarten Hovenier en Ramon Vlaar   
  

Als je op bovenstaande datum niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen! 
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Het is Zaterdag 17 September de jongens moesten naar 
Opperdoes om 2de competitie wedstrijd te spelen. Na even 
wachten totdat iedereen er is en toen konden we 
vertrekken. Alleen jammer dat ik een blessure aan mijn 
pols heb, waardoor ik een tijdje niet kan keepen. Dus die 
taak nam Jeroen van mij over. Na een kwartiertje in de 
auto te hebben gezeten waren we er. Nadat we ons 
mentaal hadden voorbereid en de posities hadden 
besproken begonnen de 12 spelers aan de wedstrijd. Na 
een kwartier a twintig minuten te hebben gespeeld gaf 
Robin een pracht pass op Damian die hem prachtig af 
maakte, dat betekende 0-1 voor Dess. Vijf minuten voor de 
eerste helft voorbij was maakte Opperdoes de 1-1. Na de 
rust bleek Opperdoes niet bepaald eerlijk proberen te 
winnen. Na een paar hele grove overtredingen [die rood 
hadden moeten zijn, ja het was jammer dat de tegen partij 
12 spelers op het veld had [de scheids] maakte Opperdoes 
de 2-1 dat was echt een tegenvaller en het was ook de 
eindstad jammer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Maar kom op jongens, 
volgende keer beter als we nog een keer tegen ze moeten 
maken we ze in. 
 

Veel succes: Dave 
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Spartanen – Dess D 1 
 

We gingen op de fiets naar Spartanen.                                             

De 1e helft scoorden we al snel een paar doelpunten. We speelden 

goed over en hadden veel kansen op het doel. Maar helaas hield de 

keeper van de tegenstander veel ballen tegen. In de rust gingen we 

effe wat drinken en gaf Gerrie ons wat goede tips.                               

Weer helemaal volgetankt renden we het veld op. We poeierden er 

nog een paar doelpunten in. Uiteindelijk klonk het fluitje en stond het 

0-7. Tevreden fietsten we weer naar huis.    

Thom van Schagen 

 
 
 
 
 
 

Always Forward E5 – DESS E1 
 

Vandaag mochten we in Hoorn voetballen, op het kunstgras van Forward. Waar dat in de 

vorige jaren nog wel eens moeilijk ging, zijn we daar inmiddels goed aan gewend en is 

kunstgras geen nadeel meer. We wisten dat Forward vorige week dik (11-2) gewonnen had, 

dus we waren voorbereid op goede tegenstand vandaag. Iedereen had er weer zin in, en het 

was nog lekker weer ook. We hadden dan ook aardig wat supporters langs de lijn, dat is altijd 

leuk! 

De eerste helft verliep eigenlijk boven verwachting, er werd goed overgespeeld en de 

doelpunten vlogen er al weer snel in. De keeper van Forward bleek vandaag niet zo sterk te 

zijn, en daar maakte de voorhoede goed gebruik van. Met de rust was het al 4-0 voor DESS. 

Na de rust veranderde het spel nogal. Waar het voor rust bij een flinke duw bleef, werd er na 

rust een hoop getrokken en gescholden, waardoor de sfeer verslechterde. Heel jammer, want 

onze jongens kwamen toch echt om te voetballen! Wij gingen daar dan ook zo min mogelijk 

in mee, en bleven goed ons best doen. Het enige antwoord op zulke frustraties is winnen, en 

dat deed DESS dan ook overtuigend. Uiteindelijk scoorden Gijs (1), Max (1) en Nick (4) 

allemaal mooie doelpunten, en schoot Forward nog een keer in eigen doel. Door het 

uitstekende verdedigen van Jeroen, Klaas, Ramon, Vince en Maarten had Forward niet zo veel 

in te brengen, en Maico was weer een regelrechte sta-in-de-weg, waardoor het Forward maar 

1 keer lukte om te scoren.  

Weer 3 punten erbij en weer goed gevoetbald met elkaar! 

Het lijkt erop dat we nu 2 weken vrij hebben, maar omdat het programma nog wel eens wil 

wijzigen, kijk evengoed in de meest recente Odessa voor het laatste nieuws. 

 

Sandra 

 
 
 



 

ODESSA                                                                                                                                9 

 

MEDEMBLIK ME1-DESS ME1: 6-3 
  

We hadden een geweldige wedstrijd gespeeld thuis. 
Wij waren sterk, maar Medemblik was helaas sterker. 
Irene was zo rood als een tomaat, zo goed had zij gevoetbalt, 
ze ging helemaal los. Amy had ook goed gespeelt, eigelijk 
allemaal, Amy had 2 doelpunten gescoord en Irene 1.  
Tijdens de eerste helft stond Lisa op doel, ze deed goed haar 
best, maar de tegenpartij knalde zo hard op doel, dat zij er 4 
doorgelaten heeft. 
In de tweede helft stonden Mandy en Nika achterin, ze deden heel erg hun best 
de bal bij het doel vandaan te houden. Dat lukte goed.  
Anna stond nu op doel en heeft  verschillende ballen weten tegen te houden, maar 
uiteindelijk wonnen de tegenstanders met 6-3. 
Gerry we zullen je goede tips gebruiken en dan hopen we dat we volgende week 
winnen. 
Tot zaterdag dan, groetjes Anna. 
 

 

 

 

 

 

Wedstrijdverslag   

 

 

Zaterdag 17 September hadden we onze eerste thuiswedstrijd van het seizoen we begonnen 

meteen goed waardoor Stijn snel 1-0 kon maken de 2-0 liet niet lang op zich wachten en werd 

binnen geschoten door Stijn uit een corner we bleven aanvallen en Mike had een mooi schot 

op doel die er helaas niet inging maar waardoor stijn wel 3-0 kon maken.Femke schoof vanaf 

de verdeding ook door naar het middenveld waardoor Peter helemaal alleen op onze helft over 

bleef maar hij had gezelschap van zijn vader.Op het middenveld was het nu gezellig druk met 

Kim, Jordi,Myrthe en Jesse die de bal iedere keer ook goed afpakte en naar een medespeler 

tikte zodat we meteen weer gevaarlijk konden zijn voor het doel van onze tegenstander en zo 

kon Maliq 4-0 maken er bleven ruimtes onstaan en daardoor kon Tom 5-0 maken ook VVS 

kwamen een paar keer in de aanval en maakte 5-1 we waren nog niet helemaal moe en Mariet 

knalde met een hard schot 6-1 binnen.Nu was het tijd voor de rust dus voor de limonade.De 

tweede helft begonnen we niet zo heel sterk en kon VVS 6-2 maken. We lieten het er niet bij 

zitten en Stijn maakte met een hard schot 7-2 ook Mees was goed bezig schoot op het doel de 

bal kwam weer voor zijn voet en daar was de 8-2 Tom had dat afgekeken en schoot ook nadat 

de bal terug kwam van het het doel de 9-2 erin.De wedstrijd was afgelopen we bedankte de 

scheidsrechter (Wouter)want die moest zelf voetballen en we gingen beginnen aan de penalty 

s  die we ook ruim wonnen het was weer een geslaagde voetbalochtend volgende week zijn 

we vrij dus veel plezier en tot de week erna. 

 

Maickel 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 
 

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 C1 – DESS C1 Dave,Nick K. 

 

01-10-2011 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  112370 DESS F1 – Spartanen F5  

 11:30  106997 DESS MC1 – SVW’27 MC1  

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10:30 9:30 124824 Kwiek’78 ME1 – DESS ME1 Irene 

 12:00 11:00 90135 VVW D4 – DESS D1 Maurits, Simon 

 13:00 12:00 82952 Zwaagdijk C1 – DESS C1 Casper, Marcel 

 
 

 
 
 

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 


