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                    36e jaargang  Nr 26          
  

 
                    

         15 Maart 2010 
 
 
 

 

DESS DA1 – SEW DA1 
 
Na een lange winterstop stond vorige week onze eerste wedstrijd op het programma. Omdat 
we onze eerste wedstrijd  tegen de onderste moesten vertrokken we met blije gezichtjes en 
vol goede moed richting Oostzaan, maar wat zich daar afspeelde werd voor ieder van ons 
een ware nachtmerrie. Hoe zou de verdere competitie verlopen als we niet eens konden 
winnen van degenen die laatste staan in de competitie? Nou kampen we natuurlijk met 
enorm veel blessures en lijkt het wel of iedereen een pijntje of een dingetje heeft, maar je 
moet nou eenmaal roeien met de riemen die je hebt en dat hoeft zeker niet te betekenen 
dat we kansloos zijn de rest van de competitie.   
Even ter zake………………..de wedstrijd! 
Vandaag was de derby tegen SEW. Uit hadden we gewonnen met een krappe 1-0 en we 
wisten dat het ook nu weer een zware pot zou worden.  Helaas waren er weer wat 
afberichten en waren er een aantal niet helemaal fit, waardoor we beroep moesten doen op 
3 meiden van de MA1. Meiden hartstikke bedankt hiervoor. We startten de wedstrijd een 
beetje rommelig en onzeker, maar desondanks scoorde Michelle na een klein kwartier spelen 
de 1-0 door een mooie voorzet van Vera. Hierna werden we wat zekerder, maar toch was 
SEW sterker. Door goed invallen van Mellany onder de lat en onze weergaloze laatste vrouw 
wisten we de 1-0 vast te houden tot de rust.  
De tweede helft begonnen we ook niet erg sterk en kwam SEW een paar keer goed door. 
SEW wist alleen niet hoe ze hier mee om moesten gaan en wij gelukkig wel. Na een mooie 
corner van Michelle werd de bal slecht uitverdedigd door SEW. De bal kwam voor de voeten 
van Maartje, die twijfelde geen seconde en schoot de bal netjes in het doel. De 2-0 was een 
feit. Natuurlijk waren we er nog lang niet en naar mate het eind in zicht kwam liet onze 
conditie ons in de steek . SEW profiteerde hiervan en scoorde 10 minuten voor tijd nog de 2-
1, waardoor de laatste minuten nog erg spannend waren. Gelukkig floot de scheidsrechter af 
en was de winst voor ons.  
Al met al niet goed gevoetbald en was SEW beter, maar zoals Johan 
Cruijff zegt: om te winnen moet je meer doelpunten maken dan je 
tegenstander en dat hebben we gedaan. Volgende week wacht weer 
een zware wedstrijd op ons, dus meiden kom lekker trainen deze week, 
want dat hebben we hard nodig;) 
#8 
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

          

  21-3-2010       

37967 DESS 1-Jisp 1 14.00   Renses.A 

139056 DESS 2-Always Forward 5 11.45   Sj.Bontekoning 

62493 DESS vet1-Andijk vet1 10.00   J.Korver 

63795 Blokkers de DA1-DESS DA1 14.00     

134261 Spirit30 A2-DESS A1 14.30 13.30   

65744 Blokkers de MA1-DESS MA1 11.00 10.00   

          

  28-3-2010       

38801 Zuidermeer 1-DESS 1 14.00   Broers.H.J 

139046 DeBlokkers 5-DESS 2 12.00 11.00   

62573 Westfriezen vet1-DESS vet1 10.00 9.00   

64558 Volendam DA1-DESS DA1 14.00     

134230 DESS A1-RKEDO A2 14.00   W.Kistemaker 

          

          

  uislagen 14-03-2010   uitslagen 13-03-2010 

  WSW 1-DESS 1                   0-2   DESS F1-Zouaven F7             3-1 

  De Blokkers 6-DESS 2         2-5   DESS E2-Westfriezen E8        5-3 

  Berkhout vet1-DESS vet1    2-1   DESS ME1-Twisk TSV ME1     1-2 

  DESS DA1-SEW DA1           2-1   DESS D1-De Zouaven D4        5-0 

  DESS A1-Spartanen A2        2-6   SEW MD1-DESS MD1              1-2 

  DESS MA1-Medemblik MA1   3-1   Westfriezen C2-DESS C1        3-5 

      KGB F7-DESS MF1                  0-4 

          

  Zondag wedstrijd coòrdinator   Zaterdag wedstrijd coòrdinator 

  C.Reus relatie nr.GCJR71B   A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572 

  invullen door coach   invullen door coach 

          

  RELATIE NUMMER VAN DESS IS        

  BBFW13I   De afgelastingen van de thuis  

  Graag alle uitslagen van de    wedstrijden staan s'morgens 

  uitspelende teams opschrijven    zo snel mogelijk op de KNVB site 

  op het bord in de kantine   bij clubs en competities  onder 

      zoek op club  (deze week) 

  Afgelastingen:       

  Algehele afgelastingen op teletekst 603.       

  West 1 categorie  A  standaard elftal       

  categorie B andere teams       

 
Kijk ook op: www.svdess.nl 
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Agenda: 
 
 

                      

3 april 2010 Paasklaverjassen 

7 april 2010 Bestuursvergadering 

5 mei 2010 Bestuursvergadering 

13 mei 2010 Wedstrijd Veilingteam - Bestuur 

25 t/m 29 mei 2010 DESS voetbalweek 

2 juni 2010 Bestuursvergadering 

7 juli 2010 Bestuursvergadering 

 
 

 
 
 
 
 

Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met Arjen Slagter  0229-591449 
 
  1e wedstrijdbal: DESS1 - Purmerland1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar 
  2e wedstrijdbal: DESS1 - DWB1   gesponsord door Verkeersschool van Vugt 
  3e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer1 gesponsord door Ruiter Rijwielshop 
  4e wedstrijdbal: DESS1 - WSW1 gesponsord door Klaver Video 
  5e wedstrijdbal: DESS1 - Twisk1 gesponsord door Breedijk Trucks 

  6e wedstrijdbal: DESS1 - MOC1 gesponsord door Jan Visser 
  7e wedstrijdbal: DESS1 - Knollendam1 gesponsord door Jan en Eveline Keeman 
 
 

 

De volgende ballen worden gesponsord door: 
 
 
 

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !! 
 
Drie ballen voor de E2 worden gesponsord door Jan Stapel 
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Lidy Deutekom 

Een bal voor de volleybal wordt gesponsord door Lidy Deutekom  
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Jaap Hartog 
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Deze en andere foto's van de " Keezavond met Voetbalvrouwen" zijn 

te bekijken op www.svdess.nl onder het kopje 'fotos' 
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Paaszaterdag 3 april, paasklaverjassen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste DESS- Leden, 
 
Ben je verhuisd? Of zijn er andere gegevens gewijzigd? 
 
Zouden jullie zo vriendelijk zijn om deze wijzigen door te geven. Op deze manier 
houden we het bestand met de leden up to date en kunnen de vrijwilligers goed 
blijven bezorgen. 
 
Doorgeven van wijzigingen in de gegevens kan als volgt: 
� Stuur een e-mail naar: marijke_05@hotmail.com  

met als onderwerp: ‘wijziging gegevens’ 
� Schrijf een brief aan het secretariaat. 

Molenstraat 26 
1654 KB Benningbroek 

 
Bij voorbaat dank, 
 
Marijke de Jong 
Ledenadministratie  
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Dess MA1 is sterk Medemblik de baas met 3-1 

 
Dess MA1 heeft weer eens een bijzondere prestatie geleverd door thuis met 3-1 te winnen van 

Medemblik MA1. Een onverwachte overwinning, omdat in de uitwedstrijd in een kansloze  

nederlaag met 8-2 eindigde. Toch was dit een zeer terechte overwinning, want Dess had nog 

veel open kansen. Vóór de wedstrijd heb ik aangekondigd dat ik aan het einde van het seizoen 

stop met het coachen van de meiden MA1, omdat het mij teveel moeite kost om met een team 

te begeleiden waarin het niveauverschil qua voetbalcapaciteiten erg groot is. Je hebt in het 

MA1-meidenteam een aantal spelers rondlopen die geweldig kunnen voetballen en totaal niet 

onderdoen voor de Dames-1. Tegenover deze talenten heb je ook te maken met een aantal 

meiden die pas kort geleden lid zijn geworden van Dess en dus alle basisbeginselen van het 

voetbalspel  nog onder de knie moeten krijgen oftewel het is een heidense klus om de 

opgelopen achterstand in te kunnen halen.  Middels de nodige passie en inzet, door genoeg 

trainingsarbeid, zijn ze toch van belang voor het team. Aangezien een aantal meiden het 

wisselbeleid niet goed konden volgen, heb ik geprobeerd om duidelijk te maken voor welke 

keuzes een coach staat. Aan de ene kant kan je kiezen voor het voetbal, waarbij je dan streeft 

naar een zo goed mogelijk resultaat, met als basis het sterkste team. Vorig jaar is Dess 

Dames-1, in goed overleg met alle spelers, op die manier kampioen geworden. Met als 

consequentie dat het aantal speelminuten van de  spelers op basis van kwaliteit nogal 

verschilde. De andere kant van het verhaal is dat je kiest voor de gezelligheid, waarbij het 

aantal speelminuten gelijkmatig wordt verdeeld over alle spelers van het team. Totnogtoe heb 

ik met het meidenteam van Dess MA1 op deze manier gewerkt. Totdat afgelopen week tijdens 

de training de vraag kwam over de onduidelijkheid die ieder keer ontstaat als er gewisseld 

wordt. Om duidelijk te maken hoe het anders kan heb ik de meiden voorgelegd dat wij 2 

wedstrijden gaan spelen vanuit de gedachte dat het voetbal centraal staat. Ik heb gekozen om 

dit te doen tegen 2 hele sterke tegenstanders. Afgelopen zondag tegen Medemblik MA-1, die 

in de uitwedstrijd met 8-2 hebben vernederd. Volgende week zondag tegen de ongeslagen 

koploper Blokkers MA-1 gaan we weer voor het voetbal. De daarop volgende wedstrijd tegen 

het laag geklasseerde Dynamo stappen we weer van dit concept af en zullen alle meiden, die 

hierdoor minder speelminuten hebben gemaakt, de gehele wedstrijd spelen. Dan zal tevens 

nabesproken worden met het gehele team, hoe ze dit ervaren hebben. Voorlopig kan gesteld 

worden dat deze aanpak tot een groot succes heeft geleid, omdat er in de wedstrijd tegen 

Medemblik veel meer rust in het team bleef. Vanuit een gesloten defensie met Wieneke als 

vaste mandekker van één van de grootste talenten van Medemblik MA-1 hebben wij 

voetballend deze tegenstander op de knieën gekregen. Zeer geconcentreerd werd in de eerste 

helft een 0-1 achterstand weggepoetst met een penalty, die werd gegeven omdat de 

onversettelijke Joy onderuit werd gelopen in het strafschopgebied. Jammer genoeg werden 

grote kansen van Lydia en Maartje om zeep geholpen anders hadden we met de rust al voor 

gestaan. In de tweede helft was Dess nog sterker en ook nu weer werden open kansen te 

gemist. Gelukkig ging er nu ook één van Lydia in het doel, waardoor we eindelijk op 

voorsprong kwamen. Later in de wedstrijd wist Maartje de eindstand nog op 3-1 te brengen, 

waardoor de meiden nog lang konden nagenieten op het Dess-complex. Gedurende de tweede 

helft bleek waarom het slim was om zo te voetballen. Iedereen was uiteindelijk hard nodig om 

de overwinning uit het vuur te slepen, maar nu niet volgens een evenredig wisselbeleid, maar 

gewoon uit gaan van het sterkst mogelijke team en proberen dat zo te houden. Conditie, 

blessures en andere ongemakken zorgen ervoor dat je altijd iedereen nodig zal hebben. Met 

vertrouwen kijk ik uit naar de volgende uitdaging, de uitwedstrijd tegen Blokkers MA-1. 

 

Frans Langedijk, coach Dess Ma1 
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DESS MA1 – MEDEMBLIK MA1 
 
Wat een wedstrijd, wat een wedstrijd! 
 
Opstelling: Marijke, Melanie, Wieneke (c), Corine, Leonie, Tessa, Denise, Rosan, 
Maartje, Joy, Lydia 
Wissels: Anke, Anne, Yvonne 
 
Vandaag, zondag 14 maart, was het dan eindelijk zover. Ik werd geselecteerd om 
deel te nemen aan de wedstrijd DESS MA1 – Medemblik MA1. Eindelijk verlost uit 
dat krappe netje, lekker de vrije buitenlucht in. Ik heb hier zo lang naar verlangt en 
als klap op de vuurpijl mocht ik ook nog eens functioneren tussen 22 meiden. 
 
En daar lag ik dan, op de middenstip van een onwijs grote, groene vlakte. Overal om 
mij heen stonden meiden, aan de ene kant rood-witte en aan de andere kant zwart-
witte. We wachtten allemaal op het fluitsignaal, en ja hoor, om 10 uur precies schoot 
iemand mij over de middellijn in de voeten van een andere speelster. Daar ging ik 
dan, mijn droom was uitgekomen! 
 
Ik vloog alle kanten op, zo’n veld is toch best wel groot voor zo’n klein iemand. Soms 
ging ik door de lucht en helaas kwam ik een paar keer per ongeluk op iemands hoofd 
terecht (koppen!), sorry daarvoor! Ook werd ik heel vaak over de grond geschoten, ik 
rolde heel wat af. 
 
Ik vond de meiden van DESS het leukste, ze speelden zo goed met mij over, het leek 
wel alsof ze mij heel graag bij zich wilden hebben. Totdat Medemblik een aanval 
had.. Ik kreeg een enorme knal om mijn oren, en daar ging ik, door de lucht richting 
allemaal zwart-witte pakjes. Er stonden gelukkig een paar rood-witte meiden tussen, 
wat mij dan weer een goed gevoel gaf. Ik werd op een klein stukje veld door heel 
veel voeten geraakt en voordat ik het wist kwam ik in de voeten van één 
Medemblikker terecht, die mij met een enorme knal het doel in schoot.. Ik hoorde een 
hoop gejuich vanaf de andere kant van het veld. Ik lag in mijn eentje achter de lijn, in 
het doel. Dit was helemaal niet helemaal de bedoeling, die krijgen ze terug! (inzet)   
 
Het leek wel of de DESS-meiden mij gehoord hadden, want na dit eerste doelpunt, 
was ik gelukkig voor 75% op de helft van Medemblik te vinden. Af en toe werd ik heel 
hard buiten het veld geschoten, de bosjes in. Maar gelukkig was er altijd iemand die 
mij kwam halen, die mij dan wel weer met een enorme slinger op de grond gooide. 
Ook kwam ik een aantal keer pijnlijk tegen de sponsorborden terecht, maar gelukkig 
ben ik klein en rolde ik er ook nog wel eens onderdoor. 
 
En daar ging ik hoor, van voetjes naar voetjes, van links naar rechts en van 
verdediger naar aanvaller (coachen). In de aanval stonden Joy en Lydia die ik naar 
eigen zeggen enorm goed vond voetballen. Ik vond het fijn als ze mij kwamen halen 
en helemaal mee naar voren namen. Zo kwam er halverwege de eerste helft een 
kans voor Joy en mij. We gingen samen een heel eind het veld over. Joy liep 
helemaal met mij naar het doel toe, maar vlak voordat zij wilde schieten, werd ze 
aangetikt door de keepster. Dit betekende een penalty voor DESS! En daar lag ik 
dan op de penaltystip, ik voelde de druk enorm stijgen. Alles hing nu van Maartje af, 
want die mocht mij een enorme trap verkopen. Na het fluitsignaal werd ik keihard in 
de rechterhoek geschoten! Jippie we stonden weer gelijk: 1-1 
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(vervolg van pagina 7) 

 
Er werd onwijs goed met mij rondgespeeld. Als ik op de helft van DESS verscheen, 
in een aanval van Medemblik, dan renden alle DESS meiden met mij mee, waardoor 
er geen kans op scoren was voor Medemblik (omschakeling). Uiteindelijk gingen we 
met een 1-1 stand de rust in, waar ik even tijd had om wat uit te rusten.  
 
Na de rust gingen de meiden met dezelfde opstelling verder. Ook de tweede helft 
waren we vaak op de helft van Medemblik. In de aanval deden Lydia en Joy het nog 
steeds heel erg goed en ze wilden mij dan ook maar wat graag in het doel schoppen. 
Lydia had aan het begin van de tweede helft een mooie kans, maar ze schoot mij 
over het doel in het vangnet. Even later lukte het Lydia en mij wel om op de keepster 
af te lopen en ze schoot mij vlak langs de keepster heen het doel in. We stonden 2-1 
voor!  
 
De meiden waren niet stuk te krijgen, ze renden (conditie) en ze knokten.. 
 
Ik vond de tweede helft onwijs leuk, ik werd steeds strak over de grond geschoten en 
strak in de voeten aangenomen (passen & aannemen). Ook kwamen er de tweede 
helft steeds meer toeschouwers, dus de meiden moesten natuurlijk winnen! De 
tweede helft kwamen Anne en Anke er in, en Yvonne mocht het ook even proberen. 
Yvonne is geblesseerd aan haar hamstring en merkte al vrij snel dat het echt niet 
ging. Zij heeft helaas bijna niet gespeeld.. Na ongeveer driekwart van de tweede helft 
gespeeld te hebben, kreeg Maartje de bal toegespeeld en geloof het of niet: ze 
speelde de keepster voorbij en scoorde, jawel, met LINKS!! Ik lag voor de derde keer 
in het doel van Medemblik, we stonden nu 3-1 voor. 
 
Met ongeveer nog 10 minuten te spelen kwam ik wel wat vaker op de helft van 
DESS, want de meiden leken wel een beetje uitgeput te raken (wat wel logisch was 
na zo’n wedstrijd). Na het fluitsignaal van scheidsrechter Bas, was het dan eindelijk 
zover, we hadden gewonnen! Ik werd naar de scheidsrechter gespeeld en die nam 
mij mee naar mijn rustplaats. Ik verdween weer voor onbepaalde tijd in de kasten van 
het ballenhok. 
 
Meiden, ik vond het een ongelooflijk goed gespeelde wedstrijd en met dit soort 
wedstrijden mogen jullie mij vaker wakker maken. Gefeliciteerd!  
 
- Namens de wedstrijdbal - 
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Verslag   DESS E2 - Westfriezen E8         13 maart 2010                                      
 

Na een lange winterstop gingen we weer van start. 

Deze keer thuis om 11.15u. Het was koud maar wel droog, dus goed weer om te voetballen. 

De coaches Sam en Chris waren er niet want ze moesten zelf voetballen. 

De opstelling: Thijs keeper, Sam en Luuk S. voorin, Simon en Klenroy in het midden en 

achterin Joost, Luuk B., Mathijs en Jacco. 

We speelde acht tegen acht en een wissel. 

Het ging goed en al gauw een doelpunt van Sam; 1-0 voor DESS. Maar na vijf minuten stond 

het al 1-1. We moeten wel goed blijven opletten. Na tien minuten een doelpunt van Luuk S;  

2-1 voor DESS. We waren wel sterker maar we speelden erg veel te dicht op elkaar.  

0ok veel met z'n tweeen op de bal van de tegenspeler af, dat moet eigenlijk niet. 

De Westfriezen kregen meer kansen maar geen doelpunt. Daarna meer ruimte voor ons en zo 

een mooi doelpunt van Joost: 3-1 voor DESS. Daarna nog een mooi goal van Klenroy: 4-1. 

Zo gingen we ook de rust in. 

Na de limonade kon Thijs niet meer op doel want hij het zo koud gekregen en kon niet meer 

keepen. Joost op doel, maar wilde niet, erg jammer. Daarna maar besloten om Luuk S. op doel 

te zetten. Hij keepte als een tijger en had een paar mooie reddingen. We hadden nu geen 

wissel meer maar we gingen met volle inzet verder. We zochten nu meer de ruimte maar de 

verdediging was soms gewoon verdwenen. Simon kreeg de kans om naar voren te gaan en te 

schieten en dat was weer een doelpunt: 5-1 voorDESS. De Westfriezen werden al sterker en 

kregen meer kansen en een doelpunt: 5-2. We moeten nu nog beter opletten, dat werd minder 

bij de jongens. Daardoor kwam er weer een doelpunt voor de Westfriezen: 5-3. 

We probeerden ng een keer te scoren maar dat lukte niet helemaal. Luuk B. verdedigde wat 

hij kon en hield de nodige ballen tegen. Toen floot Gerry de wedstijd af en hadden we  

gewonnen met 5-3. 

Met penalty's nemen bleef het gelijk: 3-3. 

 

Een mooi resultaat om de eerste wedstrijd van dit buitenseizoen te winnen, die punten zijn 

alvast binnen! 

 

Groeten, Monique. 
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Halverwege de week belde Angelique dat de wedstrijd op verzoek van Zouaven naar 14.00 

uur was verzet. Dat betekende 1 afbericht van Peter, hij had een judo-toernooi om die tijd. 

Gelukkig konden de andere jongens wel, dus we hadden evengoed 8 spelers. Zouaven had er 

ook 8 mee, dus geen wissels. Voor de toeschouwers was het wel een aantrekkelijke tijd, want 

er stonden heel wat supporters langs de lijn. 

Aangezien Zouaven bovenaan staat, verwachtten we een pittige wedstrijd. De jongens en 1 

meisje waren wel aan de kleine kant, dus onze jongens zagen het wel zitten. Maar ze staan 

natuurlijk niet voor niets bovenaan! En inderdaad, het team voetbalde leuk. Zij speelden heel 

goed over en konden ook hard schieten. Maar dat kan onze F1 ook! Dus er werd aan alle 

kanten strijd geleverd en het spel ging steeds op en neer. Onze voorhoede kwam wel bij het 

doel, maar scoren bleek niet zo eenvoudig. Zouaven wist ook een aantal keren door te breken, 

maar Klaas bleef koel en wist de aanvallers toch weer te achterhalen en te beletten te scoren. 

En anders hebben we altijd nog Maico op doel staan, die weet de beste ballen nog uit het doel 

te houden. Jeroen en Klaas hadden het achter dus goed onder controle en ook Vince en Daan 

als middenvelders stonden prima mee te verdedigen. Gijs kon zich vandaag meer op de aanval 

richten, maar kwam ook mee terug als het moest. Zelfs Max en Nick stonden bij een corner 

mee te verdedigen. En dat was allemaal nodig ook, want het was echt heel spannend. Vlak 

voor rust schoot Max Nick vrij voor doel, die de aanval goed wist af te ronden en zodoende 

gingen we toch met een kleine voorsprong (en vele rode hoofden van de inspanningen!) de 

rust in. 

De tweede helft begonnen we geconcentreerd, maar toch wist Zouaven met een gelukkie via 

een been van onze verdediging gelijk te maken. De jongens waren heel teleurgesteld, maar 

gingen er toch weer vol tegenaan en dat had resultaat. Nick omspeelde de keeper en de bal 

rolde heel langzaam richting doel. Een verdediger zat er net nog tussen, maar in 2e instantie 

kreeg hij de bal toch over de lijn. Daarna werd het heel snel 3-1 via Max, Gijs en weer een 

been van een verdediger, maar ditmaal dan van Zouaven. Het bleef spannend tot het einde, 

Zouaven wist goed vrij te lopen, maar gelukkig kwam de bal er niet doorheen. Omdat Dess 

goed bleef voetballen, wisten we deze voorsprong tot het eind vast te houden, en daarom zijn 

jullie de nieuwe koploper geworden. 

De penalty-serie ging ook bijna gelijk op, Dess heeft er slechts 3 gemaakt (en 2 keihard op de 

lat geschoten), en Maico wist met een aantal goede reddingen de score van Zouaven tot 2 te 

beperken.  

In de rust had Gijs al aangegeven dat zijn moeder zou trakteren bij een overwinnning. Het was 

alleen een beetje onduidelijk hoe of wat, dus ik denk dat een aantal jongens dat gemist 

hebben, maar evengoed bedankt namens degenen die wel wat uitgekozen hebben! 

We proberen de lijn voort te zetten en volgende week bij Woudia een mooi vervolg te geven. 

Zouaven heeft echter maar met 2-1 van Woudia gewonnen, dus makkelijk zal het zeker niet 

worden. Aan jullie enthousiasme en inzet zal het echter niet liggen! 

 

Sandra 
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KGB F7 – DESS MF1 
 
Op deze bewolkte ochtend gingen we richting Bovenkarspel om met ons 
meidenteam MF1 de KGB F7 tegemoet te treden. Na laatste week 
verloren te hebben hadden we nu zin in een overwinning. En dat is met 
0-4 gelukt!  
 
Wat een wedstrijd! Aude maakte in de eerste helft haar entree op doel 
en heeft twee keer een schot op het doel tegen kunnen houden. Verder 
maakte de tegenstander bestaand uit jongens en een meisje het toch 
lastig. Bijzonder de jonge dame bij KGB heeft een mooi potje voetbal 
laten zien.  
 
MF1 ging hard het veld over. Myrthe, Kim en Mariët gingen er volop 
tegenaan. Nika heeft bewezen dat ze ook in het veld haar mannetje 
staat. Irene kreeg een bal hard in haar gezicht maar liet evengoed nog 
zien dat ze kan voetballen en doelpunten maken.  
 
In de tweede helft ging Valerie op doel en heeft haar kwaliteiten als 
‘doelvrouw’ bewezen.  
Aude kwam in het bezit van de bal en ging helemaal alleen het veld over 
en miste maar net. Wat een conditie! Kim gaf een goede voorzet aan de 
tegenstander die prompt in het eigen goal scoorde.  
 
Mandy is niet alleen een ster op het veld maar ook op de foto! 
 
Hoezo foto? Wil je nog leuke actiefoto’s van de wedstrijd zien kijk op:  
 

www.kgbf7.nl 
 

Dank aan het supportteam: Moeder en opa van Kim en Mariët, vader van 
Lisa en moeder van Myrthe! 
 
Inval coach: Stephanie van Diepen  
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 11 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

20 mrt  10:00 181122 DESS E2 – Zwaluwen 30 HCSV E5 Melany Swier 

20 mrt  11:15 225595 DESS ME1 – Dindua ME2 Marijke Appel 

20 mrt  11:15 186711 DESS MD1 – De Blokkers MD1 Anita van Arem 

20 mrt  13:00 183796 DESS D1 – De Blokkers D4 Gerrie Moolevliet 

Zaterdag UIT      

20 mrt 8:00 9:00 218093 West Frisia DP F8 – DESS MF1 Nika 

20 mrt 8:00 9:00 193094 De Zouaven E9 – DESS E1 Stef, Klaas 

20 mrt    LET OP! 10:15 11:15 226610 Woudia F2 – DESS F1 Jeroen, Klaas 

20 mrt 10:45 11:45 182061 ALC C1 – DESS C1 Sjoerd, Dian, Klaas 

Zondag UIT      

21 mrt 10:00 11:00 65744 De Blokkers MA1 - DESS MA1 Wieneke,Rosan,Melany 

21 mrt 13:30 14:30 134261 Spirit’30 A2 - DESS A1 Niek 

      

                                      Programma week 12 

Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

27 mrt  10:00 194696 DESS E1 – Dynamo E3 Mark Swier 

27 mrt  10:00 225597 DESS ME1 – Kwiek 78 ME2 Mark Vlaar 

27mrt  11:15 212195 DESS MF1 – Spartanen F5 Anita van Arem 

27mrt  13:00 182087 DESS C1 – De Blokkers C2 Gerrie Moolevliet 

Zaterdag UIT      

27mrt 8:00 9:00 193097 De Zouaven E11 – DESS E2 Sam, Luuk S 

27mrt 11:00 12:00 185489 Wiron MD1 – DESS MD1 Angela 

27mrt 11:00 12:00 197110 Opperdoes D2 – DESS D1 Matthijs,Casper 

Zondag UIT      

28 mrt  12:00 159026 DESS MA1 – Dynamo MA1  

28 mrt  14:00 134230 DESS A1 – RKEDO A2 W.Kistemaker 


