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                    39e jaargang  Nr  4            
  

 

                    

         16 sept 2013 
 
 
 

DESS 1 – Kreileroord 1 

Vanmiddag speelde het sterk verjongde DESS de eerste competitiewedstrijd van dit nieuwe seizoen 

tegen Kreileroord. Beide teams maken dit seizoen hernieuwd kennis met de 6
e
 klasse. Kreileroord 

heeft sinds jaren weer een standaardteam en DESS is vorig seizoen gedegradeerd uit de 5
e
 klasse. 

Kreileroord won vorige week met 3-1 van HOSV en DESS was vrij. DESS hield daarom rekening met 

een lastige tegenstander. Zowel DESS als Kreileroord kenden vooraf persoonlijke problemen. Bij DESS 

ontbraken Niek Nijland, Dian Bakker en Victor van Ijperen vanwege verschillende redenen. En de 

transfer van Pieter Schuit naar DESS was nog niet afgerond. Toch kon de nieuwe trainer Ruud 

Wiersma een acceptabel elftal in het veld brengen. Als wissels fungeerden Jelle Klijnsma en Patrick 

Huijsman die beiden al in het tweede hadden gevoetbald. Klasse mannen!  

DESS was vastberaden om de 3 punten tijdens deze eerste competitiewedstrijd in eigen huis te 

houden. In het begin van de wedstrijd zat het DESS niet mee. Al na 5 minuten stond de thuisploeg 

met 0-1 achter. Ruben Kistemaker, de nieuwe aanvoerder van de ploeg, werkte de bal vanuit een 

vrije trap achter de vandaag uitstekend keepende Sjoerd Beuker. De rood/witte formatie liet zich 

hierdoor niet uit het veld slaan en ging op jacht naar de gelijkmaker. Die viel al snel. Ruben Kist die 

zijn fout wilde goedmaken knalde de 1-1 vanaf een meter of 25 hoog in de touwen. Vanaf dat 

moment was sprake van een gelijk opgaande wedstrijd, waarbij Kreileroord de bovenliggende partij 

leek. DESS gaf Kreileroord iets teveel ruimte, waardoor het achteruit werd gedreven. Gelukkig stond 

de verdediging vandaag als een huis en werden er weinig kansen weggegeven. Daar waar het 

mogelijk was probeerde DESS met verzorgd combinatiespel het doel van Kreileroord te zoeken. De 

grootste kans voor rust was voor DESS. Chris Keesom verscheen na goed doorzetten in het 16 

metergebied alleen voor de keeper van Kreileroord. In plaats van een hoek uit te kiezen wilde Chris 

de bal door het net heen knallen. Doordat de bal net omhoog stuiterde, moest deze door supporter 

Jan Kool even later in zwembad het  Ploetertje worden opgehaald. De ruststand was 1-1. 

In de tweede helft zou DESS de spelers van Kreileroord korter dekken en minder ruimte weggeven. 

En dat deden de spelers ook. DESS nam het heft in handen en probeerde Kreileroord op eigen helft 

terug te dringen. Dat lukte redelijk maar echt grote kansen kreeg men aanvankelijk niet. Het bleef 

daarom uitkijken voor de counters van Kreileroord. De achterhoede van DESS bleef echter fier 

overeind en keeper Sjoerd groeide in de wedstrijd. DESS ging steeds nadrukkelijker op jacht naar de 

winnende treffer. Het mocht veel vrije trappen en corners nemen en je voelde dat de 2-1 er aan zat 

te komen. En deze viel dan ook in de 80-ste minuut. Dirk Jan Doodeman nam een vrije trap aan de 

linkerkant van het veld. Met een uitstekende trap bediende hij Ruben Kistemaker die met zijn hoofd 

zijn derde treffer en tevens de mooiste van de middag maakte, 2-1. DESS heeft deze voorsprong niet 

meer uit handen gegeven, omdat het de wedstrijd geconcentreerd uit wist te spelen. De eerste 3 

punten van deze competitie zijn hiermee een feit. Dit smaakt absoluut naar meer en de manier 
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waarop er werd gevoetbald geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Volgende week speelt DESS de 

lastige uitwedstrijd tegen Callantsoog. 

De opstelling:Sjoerd Beuker, Harm op den Kelder, Frederik van de Ven, Jacob Bakker, Niels Kuip (60. 

Patrick Huijsman), Jelle van Ijperen, Dirk Jan Doodeman, Ruben Kistemaker, Kevin Slooten, Vincent 

Vriend en Chris Keesom. 

Ruud Wiersma 

 
 

Dess 2 VS Strandvogels 2 
Ook voor het tweede elftal van Sportvereniging Dess mag het seizoen nu eindelijk weer beginnen. 

Het elftal is dit seizoen aannemelijk gewijzigd, waarbij nieuw bloed, ingehuurd bloed, bekend bloed, 

toekomstig bloed en vedette bloed bij elkaar zijn gekomen. De samenstelling hiervan zal gedurende 

het seizoen wellicht nog iets wijzigen, maar de hoop is dat er een stabiele basis blijft bestaan. 

Om enig nader uitleg te geven over deze bloed verhoudingen is deze kortstondig toegelicht (onder 

voorbehoud van wijzigingen):  

Nieuw bloed: Jelle Walma (afkomstig van Spartanen, maar ziet een carrière bij Dess als een beter 

alternatief, logisch), Mark Vlaar (even gestopt met voetbal, maar de kriebels kwamen weer, gelukkig 

maar!) en niet te vergeten Ramon Poeze (hetzelfde als Mark Vlaar, de kriebels hè)  

Bekend bloed: Jordy Kool (afkomstig van de A’s), Richard van Diepen (afkomstig van de A’s), Jelle 

Klijnsma (afkomstig van de A’s)en Bjorn de Boer (afkomstig van de A’s). Allemaal spelers met talent 

die in het tweede verder tot ontplooiing zullen komen.  

Ingehuurd bloed: Robin Bontekoning (wordt af en toe geleased van de B’s en niet voor niets!), 

Wouter Smit (hetzelfde contract als Robin, een groeiende speler met veel talent), Jeroen Gerssen 

(hetzelfde als Robin en Wouter, eigenlijk keeper, maar Jeroen kan alles) en Marcel Bartels (eigenlijk 

een vedette, maar officieel speler van de veteranen dit seizoen, kan hopelijk vaak worden ingehuurd) 

Toekomstig bloed: Jaap Worp (momenteel aan het varen voor volk en vaderland, men zegt dat ze op 

piraten aan het jagen zijn….., vanaf januari present)  

Vedette Bloed: Ronald ten Pierick ( een keeper uit hart en nieren en uitermate geschikt voor een 

perfect elftal als het tweede, waarin hij al jaren ervaring heeft), Michel Verhoeven ( een verdediger 

pur sang met jaren ervaring in het tweede), Jelle van IJperen (momenteel ingehuurd bij het eerste, 

maar zal tevens het tweede elftal dienen, buitengewone voetbalkwaliteiten) en Tom Beuker ( beter 

bekend als uw verslaggever,  ). 

Ook het tweede kan dit seizoen niet zonder de nodige aansturing, steun en ervaring van de directie.  

Directie: Marcel Reus, coach komend seizoen, zal de voetbalkwaliteiten van dit team tot ongekende 

hoogte laten stijgen. Arie de Niet, steun en toeverlaat van het team, waar Arie is is het tweede. Anita 

van Arem, niemand kan er beter vlaggen dan Anita, eerlijk, secuur en loyaal aan het team. 

Dan de wedstrijd niet te vergeten. We begonnen zoals gewoonlijk met aanvallend spel en creëerde al 

vroeg in de wedstrijd diverse kansen. Voorin met Jelle Walma, Jordy en Mark bleek een goede 

combinatie te zijn, er werd veel overgespeeld en men kon elkaar makkelijk vinden. Centraal in het 

midden was Marcel als centraal aanspeelpunt van onschatbare waarde. Halverwege de wedstrijd 

wist Michel een prima pass richting Mark Vlaar te geven die hem feilloos inschoot. 1-0! Toch kon 

Strandvogels in deze fase ook veel kansen creëren, waarbij we meerdere malen door het oog van de 

naald zijn gekropen. Helaas vlak voor rust werd het 1-1. Na de rust werden de verhoudingen helaas 

minder gunstig. Strandvogels kon veel kansen creëren, wat al snel resulteerde in de 1-2. Toch konden 

we in deze fase nog enige kans creëren, maar de daadwerkelijke treffer bleef uit. Uiteindelijk werd 

het in de laatste fase van de wedstrijd nog 1-3 en 1-4. We hebben het helaas in de tweede helft uit 

handen gegeven, volgens velen onnodig. We moeten dus aan de bak, trainen mannen! 

 

Uw verslaggever: Tom Beuker             
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 22 September  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 11.00  70560 DESS B1 – Victoria O B1 Wiegert Kistemaker 

B 11.00  54607 DESS VR1 – Kwadijk VR1 Johnny Jacobs 

                                                                        

                                                    Zondag 22 September  Uit 

                                                          

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00  13831 Callantsoog 1 – DESS 1 W.C.  van Dorsselaer 

 12.00 11.00 61001 De Blokkers 5 – DESS 2   

 10.00     9.00 73678 VVW VE1 – DESS VE1  

 11.00 10.00 53815 De Blokkers VR1 – DESS VR2  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag 07-09-2013  

  

GEEN  PROGRAMMA   

  

Uitslagen  zondag 08-09-2013  

DESS VR1 – de Zouaven VR1 2-8 

  

  

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 29 September  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  13313 DESS 1 – THB 1 R.J. Linstra 

A 11.45  60993 DESS 2 – West-Frisia 5 ? 

A 10.00  73785 DESS VE1 – SEW VE2 Roland Bontekoning 

B 12.00  54542 DESS VR2 – HSV Sport VR1 Johnny Jacobs 

                                                                        

                                                    Zondag 29 September  Uit 

                                                          

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 11.30 10.30 71007 VVW B2 – DESS B1 Jeroen en Jaimy 

 12.30 11.30 54175 Victoria O VR1 – DESS VR1   

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 
 

Uitslagen  zaterdag 14-09-2013  

DESS D1 – VVS’46 D3 9-1 

DESS MC1 – Asonia MC1 5-2 

Always Forward F7 – DESS F1 4-5 

Westfriezen F10 – DESS F2 1-4 

LSVV ME1 – DESS ME1 1-0 

DWB C1 – DESS C1 4-0 

Uitslagen  zondag 15-09-2013  

DESS 1 – Kreileroord 1 2-1 

DESS 2 – Strandvogels 2 1-4 

DESS VR2 – West-Frisia VR2 9-2 

Always Forward B3 – DESS B1 0-10 

Wiron VR2 – DESS VR1 2-4 

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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Agenda 
 

 
  

maandag  7 oktober 2013 Bestuursvergadering 

vrijdag 25 oktober 2013 JALV ( Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering ) 

maandag  4 november 2013 Bestuursvergadering 

maandag  2 december 2013 Bestuursvergadering 

datum n.n.b.  
 

Nieuwjaarsreceptie 

datum n.n.b.  
 

Vrijwilligersavond 

zaterdag  15 februari 2014 Dorpsveiling ( 10 jarig Jubilea ) 

 
 
 
 
 

Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met Jan van IJzerloo of Jan Peter Bos. 
Tel. 06-52199400 of janpeterbos@hotmail.com 
 

 

 
  1e wedstrijdbal: DESS1 -  Kreileroord 1 gesponsord door BVV 

  2e wedstrijdbal: DESS1 -  THB 1 gesponsord door Klaas Helder 

  3e wedstrijdbal: DESS1 -  WSW 1 gesponsord door Jan Visser  
  4e wedstrijdbal: DESS1 -  Jisp 1 gesponsord door VRS van Vugt-Hoek BV 

  5e wedstrijdbal: DESS1 -  HOSV 1 gesponsord door ????? 

  6e wedstrijdbal: DESS1 -  Kadoelen SV 1 gesponsord door ????? 

  7e wedstrijdbal: DESS1 – Flevo 1 gesponsord door ????? 

  8e wedstrijdbal: DESS1 – Callantsoog 1 gesponsord door ????? 

  9e wedstrijdbal: DESS1 – Oudesluis 1 gesponsord door ????? 

10e wedstrijdbal: DESS1 – Schellinkhout 1 gesponsord door ????? 

11e wedstrijdbal: DESS1 – HYS 1 gesponsord door ????? 

12e wedstrijdbal: DESS1 – GSV 1 gesponsord door ????? 
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 

Alle spelers van de selectie, de veteranen en de B-junioren worden dit jaar één keer opgeroepen 

voor het schoonmaken van de kleedkamers. Er wordt tijdig in de Odessa aangekondigd welke spelers 

op welke avond in de kantine worden verwacht. Hierdoor 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. 

Het bestuur. 

Dinsdag 1 oktober Dinsdag 5 november Dinsdag 3 december Dinsdag 4 februari 

Chris Keesom 

Jacob Bakker 

Jelle Klijnsma 

Jelle Walma  

Niek Nijland 

Ramon Poeze 

Dian Bakker 

Klaas Swier 

Mark Swier 

Nico Aay 

Ruben Kistemaker 

Sjaak Mulder 

Vincent Vriend 

Dirk-Jan Doodeman 

Frederik van der Ven 

Jeroen Gerssen 

Jordi Kool 

Mark Vlaar 

Niels Kuip 

Wouter Smit 

Andre Appel 

Bjorn de Boer 

Gerrie Moolevliet 

Marcel van Schagen 

Richard van Diepen 

Robin Bontekoning 

Tom Beuker 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kantinelijst MC1 

 

29 september   Tess Karsten – Merel Sas 

13 oktober        Sabine Alkema – Noa Vlaar 

 3 november      Margot Smit – Karlijn Nijland 

17 november     Sandra Burrei – Benthe Sas 

 1 december      Valerie Reus – Anna Hovenier 

 

Meiden, hierbij de data wanneer jullie in de keuken 

van de DESS-kantine verwacht worden.  

Als je niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen.  

Het duurt van 14.00 uur tot ca. 17:45 uur. 
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DESS VR1 – ZOUAVEN VR1 

 

Na een niet al te goed begin van de bekercompetitie dit seizoen, stonden afgelopen 

zondag de dames van Zouaven VR1 op het programma. Tot onze verbazing stonden wij 

om 10:30 op het B-veld ingedeeld.. De tegenstanders waren fanatiek eerder aanwezig 

dan ons, dus snel omkleden en warmlopen dan maar.  

De nieuwe opstelling van Nico werd in de eerste helft weer toegepast. Na een flauw 

eerste doelpunt tegen, volgde er nog drie voordat Anne de 1-4 binnen kopte na een 

mooie corner van onze Charlotte. Al met al werden er toch een paar kansen gecreëerd 

aan onze kant, maar gingen we toch met een 1-5 achterstand de rust in.  

In de rust werden de wissels ingebracht en gingen we weer terug naar de oude 

vertrouwde 4-4-2 formatie. In de tweede helft kwamen de Zouaven minder aan spelen 

toe zoals ze dat in de eerste helft gedaan hadden. Er werden aan onze kant steeds meer 

kansen gecreëerd en helaas gingen de doelpogingen van Eva en Charlotte op de paal en 

de lat. Vera kon uiteindelijk voor het tweede doelpunt van de DESS dames zorgen. De 

einduitslag is 2-8 geworden (denk ik).  

 

Wieneke, weer bedankt voor het meespelen! 

Volgende week begint de competitie en gaan we er weer voor!  

#5 

 
 
WIRON DA 2 – DESS DA 1 

 

Afgelopen zondag vond onze eerste competitiewedstrijd plaats tegen Wiron. 

We reisden met 13 speelsters af naar Den Oever. 

De dames van Wiron speelden direct aanvallend en creerden een kans, welke tot niets leidde. 

Kort hierna kreeg Anne een kans om op doel te schieten, maar helaas belandde het schot op 

de paal. Hierop volgde een mogelijkheid voor de tegenpartij, die deze wel wist te benutten. 

Tijdens een volgende aanval raakte Anne geblesseerd door een botsing met de keepster. 

Suzanne kwam erin. Al vrij snel volgde de 0-2 door onoplettendheid aan de kant van DESS en 

chaotisch voetbal. Marijke verliet het veld, Eliane kwam erin. 

Na dit tegendoelpunt werden we wakker geschud en werd er weer geknokt voor iedere bal. 

Dit resulteerde in een mooie aanval en uiteindelijk een goal van Marije vanaf de linkerflank 

onderkant lat. Er was veel verwarring over het wel/niet tellen van het doelpunt, gelukkig gaf 

de scheids hem toch. 2-1, er waren weer mogelijkheden. 

Vlak voor de rust gaf Charlotte een mooie pass over Vera heen, die hierna direct in een rechte 

lijn naar voren 1 op 1 met de keeper kwam en natuurlijk de gelijkmaker scoorde. 

In de rust kregen we versterking vanuit dames 2, Wieneke en Maartje bedankt. 

We kregen meer rust in ons spel, tikten goed en creerden mooie kansen. Ook achterin stond 

het goed dicht en werden weinig kansen weggegeven. Eva kreeg een goede schietkans van 

afstand, deze belandde op de lat waarna de bal bij Suus terechtkwam die deze koel het doel 

inwerkte. 2-3! Er werd steeds meer de flanken opgezocht, 

rust aan de bal gehouden en vooruit gekeken. Maartje 

maakte uiteindelijk de 2-4. 

Onze eerste competitiewedstrijd werd afgesloten met winst.  

Zelfs de scheidsrechter complimenteerde ons met het mooie 

spel.  

Meiden, dit gaan we voortzetten! 

 

Eliane 
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Zondag 1 september: Dirkshorn – DESS DA1 
 
Op zondag 1 september vertrokken de dames van DA1 om 9.45 uur voor de tweede 
bekerwedstrijd richting Dirkshorn. Een vroegertje inderdaad, vooral voor de kermisgangers en 
zwemmarathonners onder ons. Net voordat de laatste auto op de AC de Graafweg reed, beseften 
oplettende speelsters en de coach dat de shirts van het tenue nog bij DESS lagen. Aangezien het 
toch handig is om shirts te hebben tijdens de wedstrijd, besloot bestuurder Cor het stuur om te 
gooien en met een snelheid hoger dan de maximale terug naar DESS te racen. Ook de weg naar 
Dirkshorn werd binnen een recordtijd afgelegd, zodat de dames toch op tijd in tenue op het veld 
aanwezig waren. Veel tijd voor een warming up was er alleen niet meer, dus begonnen we de 
wedstrijd nog niet helemaal opgewarmd. Gelukkig (over deze term valt natuurlijk te discussiëren) 
was het warm (lees: benauwd) weer. 
 
De eerste helft gingen we goed van start. Er werd leuk gecombineerd en er werden ook vrij veel 
kansen gecreëerd. Zo weinig als we vorige wedstrijd op de helft van de tegenstander speelden, zo 
veel waren wij nu aan de andere kant van het veld te vinden. Jammer genoeg lukte het niemand 
om de bal tussen de doelpalen van Dirkshorn te krijgen. De ene na de andere aanval resulteerde 
in een corner of achterbal, dit alles zonder positief resultaat voor ons. Na een minuut of 20 lukte 
het een speelster van Dirkshorn om op onze helft te komen. Renate sprintte nog achter de snelle 
spits aan, maar dit mocht niet baten. En spijtig genoeg zat het de spits van Dirkshorn wel mee, 
waardoor wij op een 1 – 0 achterstand kwamen. Daarbij kwam nog dat Renate na haar eerste 
sprint weer gewisseld moest worden in verband met een verrekte spier in de bovenbeen. Voor de 
rust konden we het tij niet keren, waardoor het in de rust 1 – 0 stond. 
 
Na een kleine uitbrander van coach Nico in de rust, stond het team er in de tweede helft weer. 
De zwemmarathon eiste alleen zijn tol; de kuiten van aanvoerster Delia, die de eerste helft knap 
uitgespeeld had, stonden op springen. Met een nieuwe middenvelder begonnen we weer met 
goede moed. Toch wilde die bal nog steeds niet er meewerken. Totdat Rosalie na vele pogingen 
over links de bal prachtig binnen 5 meter afstand van het doel schoot en Suzanne daar de bal op 
stond te wachten. Zij schoot de bal in een keer het doel in; 1 – 1! Ze had ons van tevoren al 
gezegd te scoren en gelukkig hield zij haar woord. Na deze goal kregen we hernieuwde kracht, 
maar toch konden we het niet goed afronden. Aan het eind van de wedstrijd maakte Michelle in 
een duel nog een rare misstap, waardoor haar enkel het begaf en ook zij geblesseerd naar de kant 
moest. Na een warme 2 keer drie kwartier konden we jammer genoeg maar 1 puntje meenemen 
naar DESS. Maar een goede oefenwedstrijd was het zeker! 
 
#4 
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Dess VR2 – Westfrisia VR2 
  

Vandaag, zondag 15 september konden we ein-de-lijk beginnen aan onze jacht op het 

kampioenschap. Helaas begonnen we dit seizoen met een vervelend nieuwtje, namelijk: onze 

keeper is geblesseerd en kan dit seizoen niet meer voor ons in actie komen. Gelukkig hebben 

we een fantastische keeper bij dames 1 spelen, die zo lief wilde zijn om ons te komen 

versterken de eerste helft. Baas, bedankt!  

  

De eerste helft van de wedstrijd begon nogal stroef (maar wel met een lekker zonnetje). 

Gelukkig kwamen we na een paar gemiste kansen door Lisa dan toch op voorsprong, nu kon 

de wedstrijd écht beginnen. Dit liet Loren dan ook meteen zien door een overheerlijke hattrick 

te maken! Helaas had Loren nadat ze haar plicht gedaan had, last gekregen van een blessure, 

dus onze kleine Swier kwam weer in het veld en maakte meteen een prachtig doelpunt! Als 

kers op de taart kwam Iris nog langs met haar Beerepoot-krul, en zorgde daarmee voor het 6e 

doelpunt in de eerste helft. Omdat het toch de eerste wedstrijd was en we de tegenpartij ook 

wat gunde, hebben zij ook nog 1 doelpuntje mee kunnen pakken. We gingen de rust in met 

een 6-1 voorsprong.  

  

De tweede helft was weer begonnen en Denise had aangeboden om te keepen de tweede helft. 

Na gelijk een tegen doelpunt te hebben gekregen, waren we weer wakker en hield Denise de 

rest van de wedstrijd, met hulp van onze verdediging alle ballen tegen! En toen gebeurde er 

iets heul speciaals; Maartje scoorde met haar hoofd en heeft dus gratis Mc Donalds verdient 

van onze gulle coach. Daarna scoorde Lisa na een fenomenale voorzet van Juudje de 8-2, 

waarna Iris er nog eens een doelpuntje bij deed na weer een heerlijke Beerepoot-krul, met 

links!  

  

Dit zorgde voor een eindstand van 9-2 en ons eerste 3 punten zijn binnen. Het was een 

heerlijke wedstrijd en we kijken uit naar volgende week! 

  

Lisa 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 21-09-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  119966 DESS F1 – Kwiek’78 F2 Krijn Koning 

 10.00  119971 DESS F2 – Grasshoppers F4 Marloes Keesom 

 11.30  89523 DESS C1 – SV Spartanen C3 Anita v Arem 

 13.15  132042 DESS MC1 – MOC MC1 John Keesom 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10.00 09.00 97430 Blokkers de D8 – DESS D1 Peter,max,vince,jeroen 

 10.30 09.30 132885 Spirit’30 ME1 – DESS ME1 Megan,kim,myrthe 

      

      

 

Zaterdag 28-09-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 11.30  100109 DESS D1 – KGB D5 Bas o/d Kelder 

 10.00  132750 DESS ME1 – Rkedo ME1 Karlijn Nijland 

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09.30 08.30 122133 RKedo F3 – DESS F1 Seth,Cas 

 10.00 09.00 121142 LSVV F9 – DESS F2 Karel,Dave 

 13.00 12.00 134894 Zouaven de C6 – DESS C1 Huub,Luuk S 

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOERNOOIENAGENDA JEUGD: 

 

Zaterdag 24 mei 2014  Asonia     D1 – F1 – F2 

 

26 t/m 31 mei 2014   DESS voetbalweek   alle teams 

 

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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Oefenwedstrijd DESS B1 – ALC B1 

 

Op zondag 8 september speelde we thuis een oefenwedstrijd tegen ALC. 

`s ochtends had het nog geregend , het klaarde op en het werd een lekkere warme dag . 

Dus er moest snel nog even een waterzak geregeld worden. 

Na een kwartiertje spelen viel de eerste speler geblesseerd eruit . 

Toen moesten een paar spelers op een andere plek spelen wat de eerste minuten zeer 

verwarrend was. 

Daar profiteerde ALC van en we kwamen met 0-1 achter. 

Toen iedereen ze plekje gevonden had liep het lekker en waren we aan elkaar gewaagt. 

Tot de scheidsrechter affloot voor de eerste helft. 

Na de bespreking in de rust moest alles positief . 

Al was het een slechte bal er was altijd een positief puntje en het resultaat mocht er wezen . 

Toen het 3-1 stond begon ALC tegen elkaar te zeuren en waren ze helemaal uit hun spel daar 

maakte wij gebruik van . 

Toen de scheidsrechter affloot was de stand 6-1. 

 

Jaimy Vlaar  

 

 

Wedstrijdverslag Always Forward B3- Dess B1 

Op zondag 15 september was het dan eindelijk zover na diverse oefenwedstrijden met 

verschillende resultaten ging ook de competitie van start voor de B1 van Dess.                                                                                              

Helaas was alleen de verzameltijd  wat minder namelijk om 8:30 om te gaan vertrekken naar 

Always Forward waar me mochten spelen tegen hun B3 dit elftal had in de strijd om de 

beker mee gedaan in de 2
e
 klasse maar had overplaatsing naar de 3

e
 klasse aangevraagd 

vanwege de tegenvallende resultaten. Met dat als gegeven startte we met een 4-4-2 

opstelling maar het bleek minder gevaar op te leveren als verwacht en zo stonden we binnen 

20 minuten met 0-2 maar dit was nog niet genoeg vond Robin en hij maakte er nog 2 voor 

rust. Na de tactische bespreking in de rust waarin we besloten om de bal goed te blijven 

rond te spelen en niet heel snel een tegendoelpunt te incasseren omdat dat de tegenstander 

misschien wel weer hoop gaf kregen ze vroeg  in de tweede helft  wel een schietkans die 

Jeroen stopte en vrijwel direct in onze volgende aanval maakte wij het 5
e
 doelpunt we 

bleven goed combineren en lieten de bal goed rondgaan tevens  gingen we  niet de bal als 

een blinde naar voren schieten als er lichte druk kwam van de tegenpartij maar zochten heel 

goed de voetballende oplossing wat als resultaat had dat de uitslag tenslotte 0-10 werd. 

Tevens wil ik ook nog de spelers uit de C selectie (Huub en Luuk B)bedanken  voor hun hulp 

om een volledig elftal te kunnen opstellen. 

 

Maickel 
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Wedstrijdverslag Dess F1 

Op zaterdag 14 september was het eindelijk weer zo ver de competitie  ging beginnen en we 

mochten met de F1 uit spelen tegen always forward F7 de verzameltijd was weer heerlijk 

ouderwets want we moesten om kwart voor 8 verzamelen. Helaas hadden we 1 afbericht 

van Seth die moest nog even rustig aan doen na een pijnlijk incident vorige week op de 

trampoline zijn plek werd aangevuld door Cas zodat we evengoed met 7 man op pad 

konden. 

Na het toewijzen van de kleedkamer gingen we ons omkleden we hebben toen meteen de 

afspraak gemaakt dat als je de wastas mee hebt gekregen je de volgende keer niet meer al 

aan gekleed op het sportcomplex komt maar je je ook gewoon aankleed tegelijk met de 

andere. We hadden ook de opstelling besproken en wel  te weten op doel  Jordi als laatste 

man Wout op het middenveld Jesse ,Daniël en Lars en voorin Mike en Cas. 

De scheidsrechter riep de aanvoerders bij zich om te tossen en daarna konden we dan 

beginnen. We zetten meteen goed druk en speelde zowat alleen maar op de helft van 

Always Forward wat tot resultaat had dat Jesse de score kon openen we bleven druk uit 

oefenen waardoor ook het tweede doelpunt binnen werd geschoten door Cas we verloren 

daarna even de controle en lieten 1 speler te veel  vrij die daardoor ook twee keer kon 

scoren waardoor we met 2-2 aan de limonade gingen. In de tweede helft ging het redelijk 

gelijk op en kon Mike ons weer op voorsprong zetten maar ondanks het harde werken van 

Daniël  en Lars konden we toch niet voorkomen dat de tegenstander toch weer 2 keer kon 

scoren zodat we nu tegen een achterstand aan keken maar gelukkig deed  iedereen er nog 

een schepje bovenop en kon Cas weer de gelijkmaker binnen schieten de tijd begon te 

dringen om nog de volle winst te pakken maar we gaven niet op en we kregen in de 

slotminuten nog een hoekschop die werd door Always Forward weer tot een hoekschop 

verwerkt dus we hadden nog een kans de bal werd voor gegeven en kwam zo voor Mike zijn 

voet en JA hij knalde hem binnen waarna de scheidsrechter meteen affloot dat was een 

goed begin van de competitie naar huis met de 3 punten. 

Toen nog aan de penalty`s die ook steeds beter 

gaan wat kunnen jullie al goed en hard schieten en 

op doel  bij ons Jordi die liet zien dat ie er toch echt 

talent voor heeft om penalty`s te stoppen. 

Vanaf deze week gaan jullie twee keer in de week 

trainen dus volgens mij kan het alleen maar beter 

worden. 

Tot volgende week  

Maickel 
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WESTFRIEZEN F10 - DESS F2 
  

  
Na maanden van voetballoze weekeinden was het dan toch 
eindelijk zover....... de eerste competitie wedstrijd van het 
seizoen stond op het punt van te beginnen!!!!! 
Na eerst het weekeind daarvoor nog even serieus geoefend te 
hebben tijdens het gemeente Medemblik toernooi bij vv 
Zwaagdijk,waarbij we trouwens glansrijk alle wedstrijden 
gewonnen hebben,waren de mannen er meer dan klaar voor. 
Bij sommige kwam de stoom nog net niet uit de oren en het 
schuim op de tanden. 
Helaas was het mooie weer van deze zomer totaal verdwenen 
en heeft het plaats gemaakt voor de nattigheid van de herfst. 
Ook moesten we helaas Cas,onze goalgetter,afstaan aan de F1 
omdat die te maken hadden met personeelstekorten.... 
Maar maar maar gelukkig heeft de coach van de F2 vele 
voetbalcontacten binnen en buiten het dorp en was een 
waardige vervanger zo gevonden. 
Dit is een van de tijgers van de mini's genaamd Collin. Heren en dames van Dess onthoud deze naam 
maar goed,want desbetreffend persoon zal vele malen in de toekomst gaan scoren voor Dess. 
Daarvan ben ik 100% overtuigd. Alsof hij al altijd heeft meegedaan......wat een kanjer. 
Maar goed dan de wedstrijd,want daar gaat het uiteindelijk om. 
De eerste helft stond onze rots Siebe op doel. Dan daarvoor in de verdediging de beul Timo en snelle 
Karel. In het midden onze nieuwe kanjer Collin samen met nog zo'n bikkel Nicky. En voorin de man 
die de ballen er wel kan inpraten Dave en ben nergens bang voor Jeffrey. 
Eigenlijk vanaf de aftrap was het wel duidelijk dat Dess de sterkere party was en de bal was dan ook 
alleen maar op de helft van westfriezen. Allen konden we goed merken dat we toch best wel Cas 
misten,want anders was het gewoon de bal naar voren spelen naar Cas en die deed dan vaak wel de 
rest....... 
Nu was het tijd voor iemand anders om op te staan en de ballen in het doel van de tegenparty te 
knallen!!!!!!! 
Toch was het voor iedereen een leuke en vooral spannende 1e helft,behalve dan voor onze doelman 
Siebe.... die had geen bal te doen!!! 0-0 
In de rust even een praatje met limonade en een koekje of een fruitje. Maar net wat je meehebt. 
De 2e helft zouden we het anders doen. Siebe lekker voetballen en Jeffrey op doel. En bij balbezit van 
de keeper niet te lang wachten,maar naar voren knallen dat ding. 
Zo gezegd zo gedaan en vol vertrouwen gingen we gelukkig droog weer van start. 
Vrij vlot werd er een bal via iemand van westfriezen over de achterlijn geschoten en Jeffrey bedacht 
zich geen moment..... 
Hij rent naar de bal,pakt hem en ziet Timo staan. Vervolgens geeft hij dat ronde ding een enorme knal 
naar voren waardoor de bal ver voorbij de het midden van het veld komt. 
Timo zet zijn gaskraan vol open en is voor niemand meer bij te houden. De coach ziet Timo alleen op 
de keeper af gaan en vreet van de zenuwen bijna zijn paraplu op. 
Maar al die zenuwen zijn niet nodig,want Timo schiet rustig en beheerst met 320 km per uur de bal 
bijna dwars door de keeper,het net,de boarding,de omheining en alles wat er nog meer in de weg 
staat. 
Volop genieten en juichen door de busladingen supporters die er langs de kanten stonden. Alleen van 
angst wel een stapje terug deden van al dit geweld. 
Goed opletten en blijven doorgaan was het advies van mij naar de mannen. Nou en dat deden ze..... 
Weer zo'n knal naar voren en nu was het onze kanjer Collin die zijn eerste wedstrijddoelpunt ooit 
maakte!!!!! Genieten hoor!!!!! 
Hierna werd het simpel en maakte Dave voor de statistieken nog de 0-3 en de 0-4. 
Welgeteld 1 schot van westfriezen kwam richting ons doel,maar ook deze ging er niet in.  We wilden 
niet dat de mannen van westfriezen verdrietig zouden zijn,dus deden net alsof hij over de lijn was 
geweest en zodoende was het voor een ieder feest. Eindstand 1-4. 
De penalties werden helaas verloren. 
  

  

                                                    # een trotse coach # 
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MEDEMBLIK-TOERNOOI DESS ME1 

 

We gingen voetballen in Hauwert. 

 

Als eerst moesten we tegen SEW E4. 

Toen zei Myrthe al dat SEW heel goed is. Mariët had een kans om te scoren maar die had de 

keeper tussen haar benen vandaan gehaald. Achter hadden Kim en Esmee ook een heleboel 

ballen weg geschoten. Ook Myrthe had achter een paar goeden reddingen en Wies wist de 

ballen goed uit het doel te houden er ging maar een bal het doel in. Want we verloren 1-0.  

 

We kregen een gratis ijsje een raket.  

 

De tweede wedstrijd moesten we tegen Hauwert'65 E2 

Mariët had een mooie voorzet gegeven aan Myrthe, maar Myrthe schoot naast dat was wel 

jammer. 

Marit deed het ook heel goed in de voorhoede ze was voor niemand bang. Alexandra deed het 

ook goed op het middenveld en achter. Maar we verloren weer met 1-0.   

 .       

En na iedere wedstrijd kregen we limonade. 

 

De derde wedstrijd tegen ST Opperdoes / Twisk E2 verloren we ook 1-0. 

 

De vierde wedstrijd was tegen Spartanen ME1 eindelijk meisjes! 

In het midden van het veld schoot Megan een paar keer de ballen mooi hoog naar het doel dat 

deed  ze heel goed. Toen wonnen we eindelijk 1-0 en Mariët scoorde het doelpunt. 

 

Na de wedstrijd kregen we nog een gratis zak snoep en een bidon.  

 

''Iedereen deed het super goed!!!'' 

Kim van Diepen       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSVV ME1 – DESS ME1 

 

We hadden gevoetbald tegen LSVV ME1. Het was een leuke wedstrijd. In de rust stond het 0-

0. Daar waren we heel blij mee, want we zitten in een zware poule (1e klasse 01). In de rust 

begon het hard te regenen, en dat bleef zo de tweede helft. Jammer genoeg konden wij niet 

scoren, en zij wel 1 keer. Maar we hebben het toch goed gedaan! Ik ben trots op ons team. 

Kim en Alexandra schoten hun penalty raak, en omdat Wies er veel tegen hield, scoorde 

LSVV maar 1 penalty. 

Geschreven door...............Mariët  
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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. 
 

De volgende kinderen D- en ME-pupillen worden op 
onderstaande datum om 13.35 in de DESS kantine 
verwacht: 

 

29 september   Max vd Struis – Vince van Schagen 

13 oktober       Esmee Vlaar – Myrthe Vlaar 

 3 november     Maiko Verhoeven – Peter Smit 

17 november     Stijn od Kelder – Tom Zijp 

 1 december     Maarten Hovenier – Dawid Sarnowska 
 

Als je niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. 
Dat mag ook iemand zijn die geen lid is van DESS. 

Het duurt van 13.35 uur tot ca. 15:00 uur.  
(Zie voor gedetailleerde informatie de bewaar-Odessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 


