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                    37e jaargang  Nr 6          

  

 

                    

      26 september 2011 

 
 

 
 

 

 

                    Dess 1 – Zuidermeer 1 
 

 

Deze week moesten we thuis aantreden tegen het altijd lastige 

Zuidermeer. Vorige seizoen eindige deze wedstrijd in een gelijkspel dus nu  

wilden we maar eens de punten in Sijbekarspel houden. Vorige week speelden 

we een goede wedstrijd tegen WBSV, maar helaas hebben we daar de punten 

laten liggen. De trainer was toch positief over het spel van onze ploeg. We 

verzamelden om half 1 in de Dess kantine, waar we zoals altijd de broodjes en 

koffie nuttigden. Jaap onze trainer gaf ons tactische aanwijzingen en maakte de 

opstelling bekend. 

 

Zo begonnen we vol goede moed aan de wedstrijd. Nadat Dess de toss had 

verloren begon Zuidermeer met de aftrap. Al snel bleek dat Dess het initiatief 

nam, wat o.a. bleek uit een geweldige goal van Arthur Admiraal in de 15
e
 

minuut. Een goeie opsteker, want dit seizoen hadden we nog niet voor gestaan. 

Na een half uur spelen kreeg Zuidermeer een vrije trap mee. Deze werd goed 

ingeschoten, maar onze keeper ging in deze niet geheel vrijuit. Sorry mannen. 

Vlak voor rust was er een fraaie aanval die begon bij Dirk, vervolgens naar 

Arthur en Joost maakte hieruit een schitterende goal. Dus met een ruststand van 

2 – 1 gingen we aan de thee. 

 

In de rust gaf Jaap ons mee dat we zo door moesten gaan en snel de derde goal 

moesten maken. Het liep helaas iets anders, net als de vorige wedstrijden dit 

seizoen. Een sterker DESS, maar de tegenstander gaat met de punten aan de 

haal. De eindstand kwam uiteindelijk uit op 2 – 3. Desondanks was de derde 

helft wel geslaagd. Onder een mooi zonnetje genoten veel Dessers van onze 

eerste thuiswedstrijd en ook daarna bleef het nog lang gezellig langs de lijn. 

 

#1 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
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 

 

09-10-2011 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14:00  1340 DESS 1 – Vesdo 1 J.R. van Zaanen 

 11:00  56821 DESS 2 – de Koog 2  

 10:00 9:00 152330 Westfriezen 10 – DESS 3  

 11:30 10:30 67825 De Zouaven Ve2 – DESS Ve1  

A 11:00  73409 DESS Da1 – Grasshoppers Da2 J.Kok 

 14:00 13:00 73458 Westfriezen Da1 – DESS Da2  

 9:30 8:30 71159 DWB B1 – DESS B1 Op de fiets 

 
 
 
 
 

Uitslagen zondag 25-09-2011  

DESS 1 – Zuidermeer 1  2-3 

DESS Da1 – DWB Da1 3-1 

VZV Da1 – DESS Da2 1-4 

DESS B1 – Always Forward B5 8-1 

  

  

  

Uitslagen zaterdag   

  

  

  

  

  

  

  

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 



 

ODESSA                                                                                                                                3 

 
 

EEN GEMISTE KANS…….. 
 

Afgelopen zaterdag 24 september werd er bij DESS een Klusdag georganiseerd. Op deze dag 

werden een aantal broodnodige zaken opgeknapt, schoongemaakt, gerepareerd, klaargemaakt 

voor het nieuwe seizoen etc. Wij hebben bij DESS gelukkig al een harde kern van 

vrijwilligers die bijna dagelijks bezig zijn om de club draaiende te houden. Op de klusdag 

werden de puntjes op de i gezet zodat iedereen weer met veel plezier kan genieten van ons 

prachtige complex. 

Het was zaterdag prachtig weer en om 09.00 uur dronken wij met z’n allen koffie. Met z’n 

allen betekende in dit geval  11 personen !!  Op zich past dit getal wel goed bij de 

voetbalsport maar voor een vereniging met ruim 200 leden was deze opkomst toch wel zeer 

teleurstellend. Opvallend was dat er van de ouders van onze jeugdleden niemand aanwezig 

was……  

Om wekelijks te kunnen genieten van jullie sport is er meer nodig dan de training en de 

wedstrijd. Er moet ook een accommodatie zijn waar op een prettige en veilige manier gebruik 

van gemaakt kan worden. 

 Dit kan alleen als wij er  een aantal dagen per jaar met z’n allen wat extra energie insteken. 

Bij deze wil ik dus alvast een oproep plaatsen om op de 

volgende klusdag “spontaan” met zoveel mogelijk personen 

te komen onder het motto “vele handen maken licht werk”.     

Voor degene die er wel waren ontzettend bedankt voor jullie 

inzet en voor degene die er niet waren tot de volgende 

klusdag. 

Een teleurgestelde vrijwilliger  

 

 

 

 

 

 

 

Leden sv DESS, 
 

De facturen met de contributie zijn rond gebracht. 

Willen jullie deze voor 15 oktober betalen. 

Zo niet, dan zullen de spelerspassen ingenomen worden en kan er dus niet meer 

gespeeld worden totdat de contributie voldaan is of tot dat er een 

betalingsregeling getroffen is.  

 

Namens het bestuur, Afra Appel 

Tel 591803 of 

a.appel@quicknet.nl 
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Sporten is gezond…… 
 

Zoals wij allemaal wel weten is een beetje beweging op zijn tijd helemaal niet 

verkeerd. Helaas wil het bij een sport als voetbal echter ook wel eens gebeuren 

dat het op een of andere manier niet helemaal goed gaat en op dat moment is het 

wel eens twijfelachtig of dat sporten nu wel zo gezond is. 

Gelukkig hebben wij bij Dess op dinsdag en vrijdag de beschikking over een 

fysiotherapeut  die er alles aan doet om een ieder weer op de been te helpen of te 

houden. 

Ook is er voor de teams een EHBO koffer beschikbaar waar  allerhande 

hulpmiddelen in zitten om het eerste leed te verzachten. 

De hulpmiddelen worden elk jaar door Dokter Westerveld 

geheel belangeloos weer aangevuld. 

Dokter Westerveld namens al onze leden dank hiervoor en 

wij hopen dat wij volgend jaar wederom een beroep op u 

mogen doen… 

 

Het Bestuur  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

       GEBRUIK TRAININGSVELD 
 

 

 

 

Zoals jullie inmiddels wel gemerkt zullen hebben is het hoofdveld druk bezet in het weekend. 

Met name op zondag want dan worden er regelmatig 4 wedstrijden afgewerkt (en met de 

KNVB weet je het nooit dus het zouden er ook zomaar 5 kunnen zijn) 

Dit betekent dat wij regelmatig het trainingsveld als B-veld moeten gebruiken. Om dit veld zo 

lang mogelijk te kunnen gebruiken moeten wij er dus een beetje zuinig mee omspringen. 

Dus bij deze een dringende oproep aan alle trainers om de doelgebieden te ontzien. Er zijn 

grote doelen beschikbaar.  Door deze op b.v. de rand van de 16 te plaatsen blijft het 

doelgebied zo lang mogelijk in tact. Wanneer iedereen hieraan meewerkt hoeven wij in de 

komende herfst geen (onnodige) afgelastingen te doen en dat is uiteindelijk in het belang van 

iedereen. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking 

 Het Bestuur  
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DESS DA1 – DWB DA1 25-09-2011 (3-1) 

 
Op deze zonnige ochtend werden wij om 10.00 uur verwacht aanwezig te zijn voor de 

tweede bekerwedstrijd van dit seizoen. De eerste wedstrijd eindigde in een gelijkspel tegen 

Twisk Da1. Tot nu toe speelden we vaak gemengd met dames 2, maar vandaag moesten we 

het zonder hen gaan doen. Gelukkig wilde Marije Bakker ons team versterken, zodat we toch 

4 wissels hadden. Thanks Marije! 

 

Bij de voorbespreking maakte Nico de opstelling bekend. Deze zag er als volgt uit: 

 

Denise 

 

Lotte 

Mandy   Delia   Marijke 

 

Renate   Roos   Charlotte 

 

Vera   Anne   Michelle 

 

 

We begonnen de eerste helft met een wat onzeker spel. Dit mede doordat er nog veel 

gekeken wordt naar wie waar het beste speelt. Toch werd er door ons gescoord en wel door 

de laatste man (vrouw) Lotte! De corner van Michelle kwam voor de voeten van de helemaal 

vrijstaande Lotte, die de bal vervolgens beheerst in het doel schoot. Jammer genoeg wist 

DWB ook te scoren in de eerste helft, wat ons op gelijkspel zette. Na ongeveer 20 minuten 

werd Roos gewisseld voor Marije, die het mocht gaan proberen op links half. Charlotte ging 

weer naar de oude, vertrouwde middenveld en gaf daar nog een aantal mooie steekpasses. 

Er werden veel kansen gecreëerd, maar deze werden niet benut. Ook DWB kreeg kansen, 

maar onze super keepster Denise wist de bal heel goed uit het doel te houden. Ondanks de 

benauwde ochtend gingen we met 1-1 de rust in. 

 

Na de rust werd er wat gewisseld. Ons spel in de tweede helft 

was beter dan in de eerste helft. Na 5 minuten wist de 

oplettende Vera bij een chaos voor het doel van DWB de bal 

toch in het doel te schieten, 2-1! Delia kwam in de spits en gaf 

goede passes naar de veugelspitsen. Achterin stond het redelijk 

dicht en voor de aanvallen die toch doorbraken, hadden we 

Denise die ervoor zorgde dat DWB niet meer kon scoren. Het lukte Anne wel om een 

doelpuntje te maken. Na een schot van Vera op de paal, stond Anne op de juiste plek en kon 

zij scoren, 3-1. Tegen het eind van de tweede helft werd er veel naar de nog te spelen 

minuten gevraagd aan de scheidsrechter en aan de coaches. Het was erg warm en blijkbaar 

zag DWB ook in dat wij de wedstrijd zouden winnen. Na 45 minuten zweten, werd er 

eindelijk afgefloten en konden wij de eerste bekerwedstrijdoverwinning vieren! 

 

#4 
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VZV DA1 – DESS DA2 
 
 

 

 

 

 

 

  

VZV DA1 – DESS DA2 
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VZV DA1 – DESS DA2 
 

 

 

 

VZV DA1 – DESS DA2 
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ME1 toernooitje  

21 september 
 

Dat meisjesvoetbal dateert van 

ver na het oprichten van 

voetbalverenigingen, werd ons 

weer eens duidelijk toen we 

afgelopen woensdagmiddag 

het sportterrein van de 

voetbalvereniging in Sint 

Maarten betraden: St. Boys! 

Een mooie accommodatie en 

alles goed voor elkaar. 

De ME1 was daar uitgenodigd voor een meidentoernooitje 4-tegen-4. De organisatie was in 

handen van de KNVB, tevens maakten zij van deze gelegenheid gebruik om te scouten. 

Nadat een en ander uitgelegd was, vertrokken we naar het voetbalveld waar de miezerige 

regenbuien overheen waaiden; het is weer herfst. Ouders mochten zich niet met het spel 

bemoeien, alleen aanmoedigen was toegestaan. Ik heb zelden zo’n sportieve strijd gezien. Er 

waren geen scheidsrechters en er is geen onvertogen woord gevallen. Ook geen blessures en 

meisjes met waterlanders gezien. Kortom, voetbal zoals voetbal bedoeld is. Na 4 potjes van 

een kwartier werden alle meiden bijeen geroepen op de middenstip. Vervolgens werd er van 

het opruimen van de pionnen en hoedjes ook weer een wedstrijdje gemaakt, dus in no-time 

was alles van het veld. Tot slot lekker douchen en een zakje chips van Anita toe. 

De volgende middag is op woensdag 5 oktober. 

 

Tineke Slagter 
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KLEEDKAMERS  SCHOONMAKEN 
 

 
 

 
 

 

 
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: 
  

   
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! 

 

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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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

01-10-2011 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  112370 DESS F1 – Spartanen F5 Casper Smit 

 11:30  106997 DESS MC1 – SVW’27 MC1 John Keesom 

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 

 

08-10-2011 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  124812 DESS ME1 – Westfriezen ME1 Marije Bakker 

 10:00  122898 DESS E1 – Spartanen E4 Nick Karsten 

 11:30  86776 DESS D1 – Always Forward D10  

 13:00  83238 DESS C1 – Berkhout C2g Anita van Arem 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 14:00 13:00 106970 Grasshoppers MC1 – DESS MC1  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

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 


