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SV DESS – KWIEK 1-2 

 

3 punten  verloren, of strijdlust en passie gewonnen?   

Laat ik beginnen met de feiten. We hebben deze zondag 3 punten verloren, we staan stijf onderaan 

en hebben dit jaar vaak kansloos verloren. De trainingsopkomsten zijn vaak dramatisch te noemen en 

de moed was grotendeels in de schoenen gezakt. Het was niet altijd leuk om bij het eerste te horen. 

Ik zelf heb al eerder mijn respect uitgesproken naar de vaste supporters van DESS. Wetende dat het 

soms niet om aan te zien is en toch staan zij door weer en wind daar aan de zijlijn!  

 

Maar waarom dan dit stuk? De vorige keer dat ik een stuk in de ODESSA had gezet was het omdat ik 

geloof in DESS. De jeugd kwam er aan. Het eerste pakte het goed op. Dit gecombineerd met de 

promotie zag het er rooskleurig uit. We wisten dat het een zwaar seizoen zou worden, maar de 

terugval bleek te groot. Na een veelbelovende start zakten we terug en bleek dat we het in de 5
e
 

klasse niet alleen op onze voetbalkwaliteiten konden aan laten komen. Dit gecombineerd met een 

verlies van Nick Hiemstra, een sterke beslissende spits en veel blessures van belangrijke spelers 

maakt het dat we nu op 1 punt staan.  

Maar wat was er dan zo wezenlijk anders aan deze zondag. Ook nu was een belangrijke speler 

geblesseerd, Dirk-Jan Doodeman. En ook nu waren de eerste 2 doelpunten om moedeloos van te 

worden. Toch hebben wij blijkbaar wel iets geleerd van de zware verliespartijen. We lieten ons niet 

kennen. Pakten het weer op na de 0-2. Er ontstond ruimte en het gevoel dat we vandaag niet 

afgeslacht hoefden te worden. Dit geloof groeide na de aansluitingstreffer uit in het idee dat er tegen 

de koploper mogelijk punten gepakt konden worden. Dit geloof werd opgepakt door het publiek wat 

als één man/vrouw achter het eerste elftal ging staan.  

De eerste helft kwamen er nog slechts enkele kleine kansen voor de tegenpartij en de duels werden 

zo goed als allemaal gewonnen. Dit zorgde ervoor dat de druk verlegt werd en ook DESS enkele 

kansen kreeg. De veldbezetting was goed doordat Nico Doodeman en Fred vd Ven in dienst van het 

elftal speelden, de gaten dicht liepen en sturing aan het elftal gaven. Voetballend deden we nog 

onder voor de  tegenpartij, maar dit werd opgeheven door kracht en wil om te winnen. 

 

In de rust was er dan ook vooral opluchting. Er werd weer gelachen en we hadden weer het gevoel 

dat iedereen in zijn element zat. De trainer benadrukte direct al dat er nog niks gewonnen was. Als 

we na de rust snel een doelpunt tegen zouden krijgen zou het hele gevoel van een goede pot weer 

weg zijn. Toch hadden we de eerste 5 minuten na de rust moeite om dezelfde kracht en strijd te 

leveren. De tegenpartij mocht weer even voetballen, wat direct enkele gevaarlijke momenten 

opleverde. Hierna pakten we het weer op. Er werden amper tot geen duels verloren en de duels 
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waarin we nog niet sterk genoeg waren hadden we de scheids mee. Doordat we opportunistischer 

gingen spelen konden we de tegenpartij vastzetten rond hun 16. Dit leverde veel kansen uit 

stilstaande situaties op. We verdienden de gelijkmaker! Na de zoveelste overtreding op Boogie werd 

zijn directe tegenstander er met 2x geel afgestuurd en werd de tegenpartij totaal overrompeld. 

Kwiek wist niet waar ze het moesten zoeken. Helaas hielden ze stand en troffen de legio aan 

mogelijkheden geen doel. Geen punten gewonnen, maar wel iets wat op dit moment nog veel 

belangrijker is. Geloof in eigen kunnen. De passie was weer terug en veel belangrijker nog, iedereen 

was blij om weer deel uit te maken van het eerste. Het was weer leuk om te voetballen!  

 

Maar laten we niet meteen de polonaise lopen. Wat al direct na de rust bleek, we hebben de 110% 

die we gaven nodig om in de 5
e
 klasse mee te doen. Als we dat kunnen geven gaan we onze kansen 

krijgen en onze punten pakken. Er is nog veel werk aan de winkel, maar er is een basis. Laten we van 

daaruit verder kijken hoe we de sterke kanten van iedereen kunnen benutten. Ik zelf, Dirk-Jan 

Doodeman, Robert Boersma, Ruben Kool, Harm op den Kelder, Niek Nijland en Arjan Bakker moeten 

al onze duels winnen, zodat mannen als Fred van de Ven, Nico Doodeman Arthur Admiraal en Ruben 

Kistemaker de voetbal en leiderschap kunnen brengen van waaruit Boogie Molina, Sam van Diepen 

en Chris Keesom beslissend kunnen zijn voor dit elftal.  

 

Er is genoeg voor verbetering vatbaar, maar ik geloof er weer in! Laten we dit vasthouden. Dan mag 

het weer een feest worden om in de 5
e
 klasse te spelen! 
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Blokkers 4 – DESS 2: 5-2 
Vorige week verloren we kansloos van de nummer laatst in onze poule. Reden genoeg om 

met z’n allen hard te gaan trainen en er deze week weer tegenaan te gaan. Het kan ook op een 

andere manier: keihard ingrijpen. Coach Arie koos voor het laatste. Maar liefst 8 spelers die 

vorige week meededen, behoorden vandaag niet tot de selectie.  

 

Om 12 uur stond de aftrap gepland, dus om 11.45 waren we in de kleedkamer om alle kleding 

aan te trekken. 12 Fitte spelers die stonden te popelen om te gaan voetballen. 5 Minuten later 

waren we erachter dat zowel Laurens als Dian geen voetbalschoenen mee hadden. Dit had 

natuurlijk niks te maken met een kater. Er bleven dus 10 spelers over die voetbalschoenen 

hadden. Dian en Laurens belden ondertussen naar huis om de schoenen alsnog bij Blokkers te 

krijgen. “Hoi mam, ik ben mijn schoenen vergeten, wil je die komen brengen? Zou je dan 

voordat je naar Blokkers rijdt eerst naar Dians huis willen rijden, dan kan je zijn schoenen ook 

meteen meenemen.” “Hoi mam, ik ben mijn voetbalschoenen vergeten. De moeder van 

Laurens belt straks aan bij de voordeur, wil jij mijn schoenen dan meegeven? Tis maat 47. 

Het zijn die grôôtste die dr benne.” Halverwege de tweede helft kwamen er 2 paar 

voetbalschoenen aan. Tot die tijd heeft Dian op z’n gympen gevoetbald. “Het zijn toch maar 

m’n zondagschoenen.” 

 

Tot zover de voorbereiding. De warming-up werd net zo serieus als anders uitgevoerd, wat 

betekende dat we na een kwartier met 2-0 achter stonden. Hierna werden we wat sterker en 

kregen we een aantal kansjes. De zondagschoenen van Dian scoorden bijna, met zijn 

zondagshoofd (zondagshoofd: een hoofd waarin veel alcohol en aspirine zit) scoorde hij ook 

bijna en er werden wat afstandsschoten gelost. Een van die schoten kon door de keeper alleen 

maar naar de zijkant gewerkt worden. Jelle tikte de rebound tussen de keeper en de paal door. 

Ruststand: 2-1 

In de rust kwam Vincent ons versterken. Mark Swier kon eruit (hij wilde er eigenlijk niet eens 

in) en met wat tactische wisselingen gingen we vol goede moed de tweede helft in. “Deze 

ploeg moeten we kunnen hebben”, hoorde ik nog roepen. 1 Minuut na rust komen we meteen 

3-1 achter. Daarna wordt het door een foutje van invalkeeper Michel 4-1. We blijven wel 

lekker aanvallen, al is het erg slordig wat we laten zien. Een mooie één-twee tussen Marcel en 

Jan Korver leidt tot een voorzet van Jan, die er door een verdediger van Blokkers in wordt 

gegleden. Michel is echter de lulligste niet en geeft Blokkers de kans om het verschil weer op 

3 doelpunten te zetten. Uiteindelijk wordt het dus 5-2 en hebben we nu voor de 4
e
 wedstrijd 

op rij verloren.  

Al een aantal keren opgenoemd in de kleedkamer, maar ook hier maar een keer:  

OPROEP AAN ALLE SPELERS VAN DESS 2: KOM TRAINEN! 

 

P.S. Ik mocht niet zeggen dat Dian 

voor de wedstrijd uit het raampje van 

Richards auto gekotst had. Zoals hij 

zelf zei:”Die gasten gaan expres 2 

rondjes over de rotonde als we net 

naar de Mac zijn geweest.”   
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Zondag Thuis 

25-11-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 11.45  151779 DESS A1 – RKEDO A2 Roland Bontekoning 

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 

                                                        25-11-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

        

    GEEN   UITWEDSTRIJDEN  !!!  

        

 

 

                                     

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 10 -11-2012  

DESS F1 – VVS’46 F5   0-10 

DESS D1 – Hauwert D1 5-6 

DESS MD1 – Westfriezen MD1 1-5 

St.George E1 – DESS E1 13-1 

Spirit’30 C3 – DESS C1 3-2 

Uitslagen  zondag  11-11-2012  

DESS 1 – Kwiek ’78 1 1-2 

DESS 2 – Wieringerwaard 2 1-6 

DESS VE1 – Westfriezen VE1 1-2 

DESS A1 – Always Forward A4 3-0 

DESS B1 – Andijk B2 8-2 

DESS DA2 – VVW DA1 1-1 

Callantsoog DA1 – DESS DA1 2-5 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755 
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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WEDSTRIJDPROGRAMMA  

Zondag Thuis 

02-12-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 14.00  2745 DESS 1 – Victoria O 1  C.J.J. v.’t Klooster 

A 10.00   69411 DESS VE1 – Hauwert’65 VE1 Erwin Kan 

B 11.45  72555 DESS B1 – WSW B1 Wiegert Kistemaker 

B 14.30  74709 DESS DA1 – Schagen DA2  

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 

                                                        02-12-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 11.00   In 
overleg 

63247 De Koog 2 – DESS 2  

 13.30 12.30 151786 VVW A2 – DESS A1 Richard, Kees 

 14.00 13.00 74733 DWB DA1 – DESS DA2  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
 
 

Uitslagen  zaterdag 17 -11-2012  

DESS E1 – Grashoppers E2 0-11 

DESS C1 – Andijk C2 4-2 

HSV Sport F2 – DESS F1 14-0 

RKEDO D3 – DESS D1 0-4 

Andijk MD1 – DESS MD1 0-1 

Uitslagen  zondag  18-11-2012  

Berkhout 1 – DESS 1 2-0 

De Blokkers 4 – DESS 2 5-2 

Woudia VE1 – DESS VE1 1-1 

West-Frisia A2 – DESS A1 4-2 

Woudia DA1 – DESS DA2 1-1 

DESS B1 – Alw. Forward B5 5-0 

DESS DA1 – Kleine Sluis DA1 4-3 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755 
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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Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met één van de Bestuursleden 
 
  1e wedstrijdbal: DESS1 -  Zuidermeer 1 gesponsord door Marja Kool 
  2e wedstrijdbal: DESS1 -  MOC 1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar 
  3e wedstrijdbal: DESS1 -  ASV 55 1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt  
  4e wedstrijdbal: DESS1 -  Dynamo 1 gesponsord door Jan Visser 
  5e wedstrijdbal: DESS1 -  Kwiek 78 1 gesponsord door Mevr. Op den Kelder 
  6e wedstrijdbal: DESS1 -  Victoria O 1 gesponsord door André Appel 
  7e wedstrijdbal: DESS1 - ???             gesponsord door Klaas Helder 
 
 
Wedstrijdbal voor de MD1: Mevr. Op den Kelder 
 
 
 
 

 
 
 
KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 

Zoals ieder jaar zullen diverse teams worden opgeroepen voor het schoonmaken van de 

kleedkamers. Er wordt tijdig (2 maanden van tevoren) in de Odessa aangekondigd 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 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. 

 

 
 

Agenda 
 

 

   

12 december 2012 Bestuursvergadering 

27 mei t/m 1 juni  2013 Voetbalweek 
        

Dinsdag 4 december Dinsdag 8 januari Dinsdag 5 februari Dinsdag 5 maart 

Erik Admiraal 

Sam van Diepen 

Vincent Vriend 

Laurens Groot 

Robert Borg 

Jan Kool 

Cliff Bean 

Niels Kuip 

Mark Vlaar 

Arjan Bakker 

Ruben Kistemaker 

Max van Schagen 

Ruben Kool 

Niek Nijland 

Sjaak Mulder 

André Appel 

Martin Bakker 

Sjoerd Beuker 

Erik Appel 

Nico Doodeman 

Marcel Bartels 

Patrick Huijsman 

Roland Bontekoning 

Jan Keeman 

Dian Bakker 

Jacob Bakker 

Richard van Diepen 

Frederik van der Ven 

Harm op den Kelder 

Sven Frieswijk 

Michel Verhoeven 

Anthony Molina 

Marco Kremer 

Jelle vd Berg 

Mark Swier 

Björn de Boer 
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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 
DESSkantine 
verwacht: 
11/11/12 Maiko Verhoeven en Peter Smit 
02/12/12 Daan Wagemaker en Max van de Struis 

 
Als je op bovenstaande datum niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESS loterij 
  
Oproep ! 
 
Heb je thuis nog nieuwe spulletjes staan, waarvan je denkt: Wat moet ik ermee? 
Voor de loterij van DESS kunnen wij ze misschien nog wel gebruiken. 
Dus heb je nog iets staan wat ook nog in de originele verpakking zit, 
zoals bv, aardewerk, sfeerlichtjes, dienblaadjes, etc. denk dan eens aan ons. 
Je kunt je spullen inleveren bij Tineke Slagter, Dr. de Vriesstraat 24. 
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Callantsoog VR1 – DESS VR1 
 
Na een heerlijke overwinning op de gevreesde dames van Nieuwe Niedorp vorige week, 
stonden deze week de dames van Callantsoog op het programma. Vol goede moed 
stapten we in de auto’s om een stukje te rijden richting de kust. Eenmaal aangekomen 
bleek dat we met zo’n zestien meiden in een kabouterkleedkamer mochten 
plaatsnemen, dit mocht echter de pret niet drukken. We begonnen de wedstrijd met de 
volgende opstelling: 
     Denise 
  Eva   Lotte   Renate 
     Roos 
   Sharon  Delia  Charlotte 
  Vera   Anne   Michelle  
 
Laten we het er op houden dat we met een 2-0 achterstand begonnen. Hier hoeven we 
het verder niet meer over te hebben. Toen we eenmaal wakker geschud waren, 
begonnen we met voetballen. We stonden scherp, hadden veel acties richting het doel en 
niet lang daarna was het dan ook Anne die de aansluitingstreffer scoorde. Achterin stond 
ook iedereen weer als een dijk en kregen de dames van Callantsoog weinig ruimte om 
echt te voetballen. Er werden veel ballen diep gegeven en tegenstanders werden 
makkelijk gepasseerd. Michelle wist een bal in de verre hoek te prikken en zo stonden 
we weer gelijk. Richting het einde van de eerste helft ging Anne diep en gaf een heerlijk 
balletje terug waardoor ikzelf de 2-3 in het doel kon schieten. Zo gingen we alsnog met 
een voorsprong de rust in.  
Na een kopje thee, welke we wel even zelf in de kantine moesten halen, gingen we terug 
richting het veld voor de tweede helft. Één van de tegenstanders kwam er toen al achter 
dat het gras wel had mogen worden gemaaid, wat ik zeker met haar eens was. Sanne 
kwam er in voor Charlotte en ook de andere wisselspeelsters kwamen in de loop van 
tweede helft in het veld. Ook in de tweede helft waren de meeste kansen voor ons en 
werd er veel vooruit gevoetbald. Op een gegeven 
moment wist Anne in de ‘kluts’ na een corner van 
Michelle, de bal in het doel te krijgen, 2-4. Ook 
Michelle was weer heerlijk op dreef en bekroonde 
dit door ook de 2-5 te scoren. Naarmate het eind 
van de tweede helft in zicht kwam, werd de 
scheidsrechter steeds vervelender. Zo kregen we 
de ene vrije trap na de andere tegen onder het 
mom ‘’jullie willen toch dat ik fluit?’’. Het einde 
was dus minder gezellig, maar de drie punten 
gingen terug richting DESS.  
Dames volgende week gaan we weer knallen, 
ditmaal tegen Kleine Sluis!  
 
#5  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ODESSA                                                                                                                                9 

DESS VR1 – Kleine Sluis VR1 
 

Zondag 18 november stond Kleine Sluis op de agenda, een ploeg die op de 5
e
 plaats in de competitie 

staat. DESS doet mee in de top 3 dus daaruit zou kunnen blijken dat we de tegenstander zouden 

kunnen verslaan. Maar.. laten we daar maar niet vanuit gaan, het kan tenslotte ook anders 

uitpakken! 

 

We begonnen de wedstrijd vol goede moed maar helaas begon de wedstrijd net zoals vorige week.. 

Na 0-2 achterstand was het duidelijk: iedereen was wakker en zo kon het niet verder! Kansen 

volgden maar een doelpunt bleef uit.. Uiteindelijk was het Lotte die de 1-2 maakte! 

Dit voelde goed en niet veel later was het  Vera die een steekpass op Michelle gaf waaruit de 2-2 

ontstond. 

Tijd voor limonade! 

We begonnen de 2
e
 helft met meer overtuiging, veel kansen en zo ook 

een doelpunt van Charlotte, helaas werd deze afgekeurd vanwege 

buitenspel. 

Anne bracht DESS op de voorsprong nadat ze de bal keurig tussen de 

latten schoot. 

Ondertussen ontstonden er irritaties bij de tegenpartij, DESS kon 

hiervan profiteren: 2-4 door Vera! 

Uiteindelijk was het Kleine Sluis die de wedstrijd met 3-4 afsloot. 

 

Een matige wedstrijd maar gelukkig hebben we de 3 punten binnen 

kunnen halen.  

 

#2 

 
 

                Andijk MD1  –  DESS MD1 
 

We gingen om 11 uur vertrekken naar Andijk want de wedstrijd 

begon om 12.00 uur. 

Omdat we uit gingen spelen hadden we dus helaas vandaag geen 

taart. 

Wie er met de aftrap mocht beginnen weet ik niet meer maar we 

gingen er direct 

tegen aan. De eerste helft was de bal te vaak aan onze kant maar door de top verdedigers 

Margo, Tess, Noa en  Mandy lukte het niet om te scoren. Ook de keepster heeft een aantal 

ballen tegen gehouden. We gingen de rust in met een 0-0 stand. 

In de rust kregen we de nodige tips van coach Jelle. Hij zei dat we heel goed ons best deden 

maar de bal te vaak op onze helft was, dat kon beter. Fris en Fruitig gingen we het veld weer 

op, dit keer speelde we vaker op de helft van de tegenstander. De spitsen    

Valerie, Sandra en Irene waren in de aanval en Irene wist toen te scoren, Yes... 0-1. 

Marloes  heeft ook nog gescoord maar helaas werd dit doelpunt afgekeurd, jammer hoor. 

De middenvelders  Lisa, Lois, Sabine en Marloes wisten de bal ver bij ons doel weg te houden 

dus werden er geen tegen doelpunten meer gescoord. Het lukte ons ook niet meer om te 

scoren dus wij hadden gewonnen. Het was een leuke spannende wedstrijd. 

 

Groetjes van Anna....... 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 24-11-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

      

      

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 13.00 12.00 153295 West-Frisia D5 – DESS D1 Kacper Daan Peter 
Max 

      

      

      

 

Zaterdag 01-12-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  107451 DESS E1 – Always Forward E6 Dave Moolevliet 

 11.15  124611 DESS D1 – Oosthuizen D2 Anita v Arem 

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 9.30 8.30 129567 RKEDO F5 – DESS F1 Wout, Timo, Lars 

 9.00  8.00  126826 Medemblik MD2 – DESS MD1 Lois, Anna, 
Sandra, Noa 

 13.00  12.00 91082 Zouaven de C6 – DESS C1 Sam, Remco, 
Huub 

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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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St George E1 - DESS E1  
 
In opperbeste stemming en met de muziek op 10 vertrokken we naar Spierdijk. Op zich opmerkelijk, 
want de laatste twee wedstrijden gingen  
met dubbele cijfers verloren. Vandaag zou het ook wel weer zwaar worden gezien de stand op 
voetbal.nl.  
Vanaf de aftrap zwaar onder druk en eigenlijk geen kans om even lekker naar elkaar over te spelen, 
wat op de training zo goed gaat.  
Het is dus nog even doorbijten en hopen dat we na de winterstop een paar klassen lager mogen 
voetballen.  
 
Elk nadeel heeft ook weer een voordeel; de 2 keepers van Dess kunnen lekker aan de bak. Tom in de 
eerste helft en Dawid de tweede helft  
hielden toch zeker 20-30 ballen tegen. De hele zomer oefenen en nu ook de keeperstraining van 
Jeroen werpt z'n vruchten af, maar uiteindelijk  
gaan er altijd wel wat ballen in bij zo'n belegering voor het doel. Jordi stond ook weer als een rots 
achterin, maar zag soms 4 spelers van de tegenpartij  
op zich afkomen.          
De tweede helft startte Dess erg goed en de ouders, broers, zussen, opa's en oma's (ja, er waren veel 
toeschouwers) die net aan kwamen lopen  
zagen nog net dat Stijn de bal onhoudbaar in de kruising schoot.  
Het hele team vocht als leeuwen en er kwamen nog een paar kansjes voor Dess. Helaas kreeg nu ook 
St George meer ruimte om doelpunten  
te maken en dat deden ze heel goed. Ze scoorden zelfs 2x keer heel mooi met een kopbal uit een 
voorzet. Dat gaan wij volgende keer ook maar  
eens proberen.      
Bij 13-1 maakte de scheidsrechter een eind aan de wedstrijd en dan komt altijd nog onze kans bij de 
penalties. Zo wonnen we vorige keer ook al  
heel verrassend van Victoria O en ja hoor, ook nu  wonnen we de penalties. Hun lange keeper moest 
denk ik 6 keer vissen en vooral Myrthe en  
Femke schoten de bal heel bekeken via de paal in het doel.      
 
Volgende week thuis tegen Grasshoppers. Die staan maar 2 plaatjes boven Dess dus misschien 
komen we dan weer wat meer aan voetballen toe.  
We gaan het zien!      
 

 

 Klaas-Jan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


