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                    35e jaargang  Nr 8          
  

 
                    

         5 Oktober 2009 
 
 
                                 

 Dess 1– Zuidermeer 1 
 
Zondag 4 oktober stond Zuidermeer op het programma. We wisten allemaal dat we scherp moesten zijn 
en hard moesten werken. 
We begonnen de zondag zoals altijd in de bestuurskamer met soep en broodjes, daarop volgde de 
bespreking van de trainer. 
Na zijn verhaal was duidelijk wat we moesten doen en gingen we omkleden. 
Na een intensieve warming-up volgde het eerste fluitsignaal. 
Vanaf dat moment zaten we er boven op maar dat deden zij ook en niet altijd correct, dus volgde al snel 
een vrije trap voor Dess. We hadden vandaag een nieuwe vrije trappen specialist, namelijk Daan. Dus 
Daan achter de bal en hij schiet de bal in het doel; een mooie goal, dus 1-0 voor. 
Na de 1-0 zakten we wat in, werden wat slordiger en lieten onze man wel eens lopen en dekten op een 
aantal meters. Dit zorgde voor een aantal gevaarlijke momenten voor Zuidemeer dus waren we 
gewaarschuwd. De organisatie bij Dess was even weg en daarop volgde een mooie goal van 
Zuidermeer:  1-1.  
We voetbalden niet meer met overtuiging en begonnen meer te praten dan te voetballen en dat maakte 
Zuidermeer sterker. Zij waren ook meer in balbezit en moesten wij achter onze man aan. Een correcte 
interceptie van onze rechtsback werd teruggefloten en op een 
gevaarlijke plek werd een vrije trap voor Zuidemeer toegekend. 
Hier wisten zij wel raad mee en schoten de bal langs de vier 
mans muur en langs onze keeper in de goal. 1-2. 
Vlak na de goal van Zuidermeer klonk het rustsignaal.  
In de rust werden we door de trainer weer op scherp gesteld en 
na wat kleine aanpassingen begonnen we aan de 2e helft. 
We begonnen erg fel maar het was nog even zoeken door de 
aanpassingen, maar al gauw liep het op rolletjes. 
De bal werd leuk rond getikt en dat resulteerde in een mooie 
voorzet van Vincent,die Nico onberispelijk binnenkopte: 2-2. 
We wisten dat we nu moesten doordrukken maar Zuidermeer 
gaf ook niet op en werd nog een aantal keren behoorlijk 
gevaarlijk. Na een foutje van onze keeper kon de spits de 2-3 in 
schieten maar het lukte hem niet door een goeie verdedigende 
actie van onze laatste man. 
Dit moment zette ons wel weer op scherp, want al snel volgde een doelpunt voor Dess na een 
uistekende actie van Daan, die de bal zo op het hoofd van Nico legde, waardoor de stand kwam op 3-2 
voor Dess. 
Vanaf dat moment was het een kwestie van de wedstrijd uitvoetballen.  Dat deden we goed en bleef het 
3-2 voor Dess. 
#5 

 



 

ODESSA                                                                                                                                2 

 

Van de redactie: 
 
Vanaf 7 oktober neemt Roos voor een paar maanden de redactie over. 
Uiteraard kunt u uw verslagen enz. mailen naar dess.odessa@quicknet.nl 
 

Maar als u wilt telefoneren met de redactie, bel dan: 06-45414723 

Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
     

  11-10-2009       

38118 WBSV 1-DESS 1 14.00   Sopjes.P 

139006 Spirit30  4-DESS 2 12.00 11.00   

62797 Andijk vet1-DESS vet1 10.30 9.30   

65150 DESS DA1-Zaandijk DA2 12.00   F.Honhoff 

134178 DESS A1-Spirit'30 A2 14.00   W.Kistemaker 

158936 DESS MA1-Blokkers de MA1 10.00   ? 

     

  18-10-2009       

37973 DESS1-WSW 1 14.00   Linstra R.J 

139010 DESS 2-Blokkers 6 11.45   Sj.Bontekoning 

62494 DESS vet1-RKEDOvet2 10.00   J.Korver 

64067 SEW DA1-DESS DA1 14.00     

134306 West FrisiaDP A3-DESS A1 12.00 11.00   

158938 Zouaven de MA1-DESS MA1 11.30 10.30   

     

  uitslagen  04-10-2009   uitslagen jeugd-03-10-2009 
  DESS 1-Zuidermeer 1   3-2   DESS C1-HSV Sport C1   7-0 

  DESS 2-Blokkers de 5    7-1   DESS MD1-MOC MD1   4-0 

  DESS vet1-Berkhout vet1    3-2   DESS E2-Woudia E4     2-3 

  Medemblik DA2-DESS DA1     2-1   WSW D1-DESS D1   3-6 

  Spartanen A2-DESS A1     6-3   MOC E 3-DESS E1   5-4 

  Medemblik MA1-DESS MA1    8-2   Kwiek ME1-DESS ME1  3-1 

      Valken de F3-DESS F1    0-8 

      RKEDO MF1-DESS MF1   5-1 

     

     

  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       
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Agenda: 

 

 

  7 Oktober        2009        19.30uur                   Bestuursvergadering 

  
10 Oktober        2009        09.00uur                    Klussendag 
 
21 Oktober        2009                                        Dirk Broers jeugdtoernooi 
 
23 Oktober        2009                                        Jaarvergadering 
 
31 Oktober        2009                                        Dorpsveiling 
 
 4  November     2009        19.30uur                   Bestuursvergadering      
   
 2 December     2009        19.30uur                    Bestuursvergadering 
                        
 
Iedere eerste woensdag van de maand vergadert het bestuur. 
Zou je graag (iemand van) het bestuur willen spreken kom dan langs tussen 19.15 en 19.30 uur. 
Buiten dit spreekkwartier kan je natuurlijk altijd even bellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2009 - 2010 
  

Beste leden. Onlangs heeft iedereen de rekening ontvangen van de contributie voor 
dit seizoen. Iedereen werd verzocht deze te betalen binnen 14 dagen. Inmiddels 
hebben we al heel wat betalingen ontvangen. Leden die de contributie nog niet 
betaald hebben, verzoeken we bij deze alsnog het bedrag over te maken. Uiteraard 
staat het bestuur open voor betalingsregelingen. Neem daarvoor contact op met Afra 
Appel. 
  

Leden die niet betaald hebben voor 31 oktober 2009 en die geen betalingsregeling 
hebben getroffen zullen worden uitgeschreven! 
  

Na betaling zal je weer als lid worden aangemeld. In de tussentijd ben je NIET 
speelgerechtigd. 
  

Het bestuur 
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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 
 
 
 

De volgende ballen worden gesponsord door: 
Klaver Video 
Breedijk Trucks 

 
 
 

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !! 
 
Drie ballen voor de E2 worden gesponsord door Jan Stapel 

 
 
 
 
 
Het volgende moet ons van het hart................... 
 
Iedere zondagavond maken een groepje mensen de kantine schoon, en ruimen het 
buitenterrein op. 
De laatste tijd echter lijkt het plein voor de kantine meer en meer op een kleine 
vuilstort. 
 
Dit vergt behalve veel ergernis voor deze mensen, ook heel veel extra tijd. 
Deze groep mensen zijn van mening dat dit niet nodig is 
Dus bij deze komt van hen het vriendelijke verzoek, om afval in de bakken te 
deponeren, en de peuken in de asbak die daar speciaal voor staat. 
Laten we het voor ieder gezellig houden, en elkaar daarin helpen! 
 
Kunnen ze op jullie medewerking rekenen? 
 
de schoonmaakploeg. 
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Dess 2 – Blokkers 5   7-1 

 

We begonnen met angst maar na 13 min. Viel het 1e doelpunt na een 
mooie onderschepping van Hans B uit HHW. 

Na het 1e doelpunt was de druk eraf en gingen we echt voetballen, 
Vincent Vermeulen legde de 2e goal erin en vervolgens maakte Jitse de 3e 

goal. 

Zowel wij op dreef waren met scoren was de tegenstander op dreef met 
kaarten scoren ze zaten al zo rond de 5 gelen en 1 rode en dat waren nog 

niet de laatste kaarten die uitgedeeld werden. 
We gingen door, Sjors geeft een voorzet….. Jitse mist! Maar gelukkig was 

Robert B oplettend en schoot hem mooi in, 4-0!!! 
We liepen mooi door en voordat het rust was schoot Jitse hem er nog in 

na een voorzet van Sjors. 
De 1e helft was bijna voorbij maar toen werden de blokkers net nog 

gevaarlijk en onze Nol kon ze net niet bijhouden en legde er eentje neer in 
het strafschopgebied, Penalty! Dennis zat er goed bij alleen net niet goed 

genoeg: 5-1 
 

Rust 
 

Met goede moed gingen we de 2e helft in en Erik Admiraal schoot de 6-1 

in na een voorzet van Vincent Vermeulen die eerst 3 man achter zich liet 
bij de cornervlag. 

Na de 2e penalty die op Harm o/d K uit W op zijn naam moest zetten 
maar niet benutte door een opkomende mol en ging volkomen mis net als 

de penalty in de 1e helft die misgeschoten werd door Sjors. 
We speelde de wedstrijd rustig uit en toen kwam er nog een voorzet van 

Hans B op maat bij Vincent Vermeulen die de 7-1 mooi inschoot en kwam 
de wedstrijd tot zijn eind na een doelpuntenregen van DESS 2 en een 

kaartenregen van Blokkers die eindigde op ongeveer 11 gele en 2 of 3 
rode kaarten, de telling was moeilijk bij te houden ☺. 

 

TVD 
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FC medemblik DA2  – DESS DA1 
 
Om 10:00 vertrekken vanuit Benningbroek, ik te laat, sorry lady’s. 

Bij FC Medemblik aangekomen leek het niet zo lekker te ruiken onder de motorkap van Noor 

haar auto. Wij als dames zijnde toch maar even een blik wagen, maar niets te zien, vreemd. 

 

We worden als de wedstrijd begint aangemoedigd door vele ouders en 3 heren van het eerste van 

Dess in hun gesponsorde pakkies van de Bu. Vu. Vu. 

 

Hier een eredivisie teletekst verslag versie (maar dan wel zonder minuten ervoor), is weer eens 

wat anders! 

 

FC Medemblik trapt af. De bal wordt naar de laatste vrouw van Medemblik gespeeld, zij schiet de 

bal in de voeten van Char die op doel schiet, helaas over. 
 

Medemblik komt op de helft van Dess, Delia pakt de bal af en schiet deze naar voren.  

Vera neemt de bal aan speelt de bal langs de lijn en schiet op doel, in de handen van de keeper. 

Speelster Medemblik gaat solo over het veld, Eel pakt de bal af. Medemblik valt opnieuw aan, 

Lotte verdedigd uit.  
 

Michelle gaat met de bal op het doel af, maar schiet in de handen van de keeper, de wind werkt 

niet mee! Medemblik komt gevaarlijk dicht bij het doel van Dess, na een minuut speelt Lotte de 

bal veilig weg.  
 

Overtreding Dess, Medemblik neemt de vrije trap, Delia verdedigt goed uit. Inmiddels in de grote 

speelster van FC Medemblik DA1 Eline Keet aangeschoven om óns aan te moedigen. 
 

Michelle verdient een corner maar krijgt deze niet. Delia krijgt een vrije trap voor het doel, neemt 

deze en speelt op Sanne, deze kan de bal in 1 keer schieten maar neemt niet goed aan, ze kan nog 

steeds schieten maar doet dit niet en de keeper van Medemblik pakt de bal. Opnieuw een kans, 

Michelle speelt op Sanne die alleen en voor open doel staat, ze schiet maar dit wil niet lukken, ze 

speelt de bal af waarna deze wordt afgepakt.  Dit tot grote frustratie van Nico Doodeman die zich 

hierover kwaad uit langs de zijlijn. Jammer van de kansen!  
 

Corner van Michelle, heerlijk balletje maar de keeper stoot weg. De scheids gaat lopen peeuwen, 

hier houden wij niet van. De scheids fluit af om niets en voornamelijk in het voordeel van 

Medemblik, De speelsters op de bank hebben unaniem besloten dat de scheids een peeuwer is en 

dat wij hier moedeloos van worden. Na 15 minuten gespeeld te hebben staat het nog 0-0 met vele 

kansen voor Dess. 
 

Lotte wordt onderuit gehaald maar Medemblik krijgt vrije trap mee waaruit gescoord wordt 

HELAAS! Hier worden wij niet vrolijk van, en vooral niet van de manier waarop dit gebeurd.  
 

Na 36 minuten gespeeld te hebben staat het 1-0 voor de thuisploeg met grote dank aan de scheids, 

dank je wel!  

 

Noor wordt omver geschoffeld, Sharon rent heen met de waterzak om haar te verzorgen. 

Tweede helft besluit Frank 4-4-2 te gaan spelen, met wat wisselingen in de opstelling, we mogen 

dit niet gaan verliezen! Medemblik gaat aanvallen maar Merr keept keer op keer goed. De scheids 

besluit maar weer eens vervelend te gaan doen.  
 

Vrije trap voor Sanne die onderuit gehaald wordt, Lotte neemt, balt wordt weggespeeld. 

Eel speelt weg voor het doel van Dess, corner Medemblik, gemist. Lotte wordt onderuit gehaald 

en tot alle vrolijkheid van haar wordt ze daarbij ook nog eens heerlijk over haar rug geschampt 

met de heerlijke nopjes van de tegenstander.  
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Corner, Michelle neemt deze en Lotte raakt de bal van 20 meter afstand snoeihard op het doel de 

keeper moet zich helemaal uitstrekken om te redden maar pakt de bal wel. Er wordt een 

tegenaanval geboren, Noor lost dit mooi op door een sliding op de bal te nemen, deze beland 

rustig in de handen van Merr. 
 

En dan komt het: in de 26e minuut speelt Annie Pannie Frannie de bal op Michelle, die hier van 

profiteert en schoooooort met RECHTS 1-1. Ook in moeilijke tijden kan Michelle scoren bewijst 

ze, wat een BIKKEL. Aangemoedigd door haar zus Sharon en broer Dian die erg trots op haar 

zijn, wat een hechte broederschap mogen wij meemaken op de bank !! 
 

MAAR alweer in de 27e minuut staat het 2-1 door een aanval van Medemblik. Daarna nog een 

aantal kansen op het doel van Merr, maar Eel peunt (Eel taal) de bal telkens weer weg.  
 

Er komt nog meer publiek kijken bij Dess, zelfs Joost met zijn zojuist geopereerde knie en al. 

Naar eigen zeggen heeft hij liefde nodig en neemt plaats op de bank tussen de meiden van Dess. 

Maar eigenlijk komt hij voor Anne die een prima comeback staat te maken. Helaas is er bij Lisa 

geconstateerd dat de nummer 14 van vorige week samen met Lisa zelf een gebroken enkel bij haar 

heeft gecreëerd. Dus ook Lisa wordt door ons omringt met liefde. Love is in the air.  
 

Ik weet niet wat het was maar onze vlagger. Cor bleek het één en ander te missen, waren het zijn 

brilglazen die beslagen waren, of was het wat anders? Ik weet het niet. Maar alsof hij dit hoorde 

vlagde hij gelijk voor buitenspel. Veer wordt onderuit gehaald en er is WATER nodig! 

Sharon rent heen om haar te verzorgen, Veer verlaat met een licht hoofd het veld, met nog even te 

spelen voor Dess.  
 

Me Julie (Juliette) komt het veld in voor Veer, mijn bittie is even geestelijk beschadigd door de 

speelster van Medemblik. Een dag later (nu maandag dus) blijkt dat Vera ook lichamelijk is 

beschadigd. Waarschijnlijk is haar grote teen gebroken. De spieren van de teen zijn te hard op het 

bot geklapt waardoor misschien alleen de spieren beschadigd zijn, maar in het ergste geval kan 

haar teen gebroken zijn. Bittie gaat donderdag naar het hospitaal, we wachten af.  
 

De scheids “peeuwer” laat ook weer eens van zich horen, blijkbaar om te laten blijken dat hij ook 

nog bij het spel betrokken wil worden. 8 minuten van tevoren fluit hij af en besluit de wedstrijd 

voortijdig te sluiten denk ik. Geen idee waarom deze man dit doet. Toch een op en top thuisfluiten 

blijkbaar! Ik wil hier geen woorden meer aan vuilmaken, dames denk zelf maar na om een 

conclusie te trekken…. 

 

Groet, 

 #6 Laurien Vlaar. 

 
 

 

                                 ?                          ?                
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Spartanen A2 VS Dess A1 

 

Afgelopen zondag was het weer zover we moesten afreizen naar de aartsvijand Spartanen. We 

waren erg gemotiveerd voor deze wedstrijd want er stond veel op het spel! 

Toen we aankwamen bleek gelijk al dat de accommodatie van de Wognummers ver onder het 

niveau was dan we gewend zijn, tja het blijft Wognum:p. Wel mochten we spelen op het 

kunstgras dat voor ons wel even wennen was. Ook hadden we onze interim keeper Sjoerd 

Beuker mee om ons te ondersteunen, wat hij de afgelopen weken ook al erg goed deed! 

Tevens was het voor Menzo Rood, onze nieuwe keeper de eerste wedstrijd en jawel tegen zijn 

oude ploeg!   

We begonnen meteen fel, vol adrenaline gingen we gelijk de aanval in en dat werd vrijwel 

meteen beloond met het eerste doelpunt, prachtig erin geschoten door onze topspits Mathijs. 

1-0! Dit gaf vertrouwen en daarom gingen we op volle sterkte door, helaas mocht het niet 

baten en kopte een boom van een kerel van Spartanen de 1-1 erin, zonde! 

Maar we gaven natuurlijk niet op, onze verdediging had het af en toe zwaar maar wist zich 

staande te houden. Daardoor kreeg het middenveld en de aanval de nodige ruimte om kansen 

te creëren. Arjan kreeg de bal op zijn pantoffel en schoot hem dwars door de linie van 

Spartanen heen 2-1! Maar het mocht niet baten even later was het weer zover Spartanen 

kwam weer in de aanval en via een corner kreeg de boom hem weer op ze kop   2-2. We 

streden door maar toch werden er fouten gemaakt wat resulteerde in 3-2 en 4-2. Tijdens de 

rust werd er gewisseld van keeper, Menzo werd ingeruild voor Sjoerd.  

Na de rust waren we weer helemaal gedrild door Arjen om niet op te geven en de trots van het 

dorp hoog te houden. Dit resulteerde weer in aanvallend voetbal, waardoor we weer de nodige 

kansen creëerde. Mathijs stormde op het doel af, maar werd vlak voor het zestienmetergebied 

gevloerd,  dus een vrije trap. Max ( onze vrije trappen specialist) mocht de vrije trap 

natuurlijk nemen en ja hoor een prachtig schot in de verre hoek 4-3! Nu was er weer hoop op 

de gelijkmaker. Het probleem alleen was, die liet niet van zich horen! Achterin werd het 

steeds moeilijker om de bal weg te krijgen en Sjoerd moest de ene redding na de andere doen 

om Dess in de race te houden. Helaas ging dit toch mis, we maakten een overtreding( waar 

nog wel een vraagteken bij kan worden gezet!) en kreeg Spartanen een penalty 5-3. Wat een 

ellende. Even later werd het nog beroerder 6-3.  Toen ging het eindsignaal en was het over 

met onze droom. Maar toch vind ik dat we prima hebben gespeeld! 

 

 

 

 

        Uw verslaggever: Tom Beuker  



 

ODESSA                                                                                                                                9 

 

C1 Walst over HSV Sport heen. 
 

Benningbroek 3oktober. 

 

Het was een licht bewolkte dag op het sportpark van 

DESS waar de c1 die dag zou aantreden tegen de c1 van 

HSV Sport. 

Om half 1 waren de spelers van DESS aanwezig na het 

om kleden en de warming up mocht de wedstrijd 

beginnen die onder de leiding zou staan van de heer 

G.Moolevliet.                                                                                                        

Exact om 1 uur begon de wedstrijd waar veel mensen met plezier naar hadden toegeleefd en 

waarvan iedereen hoopte die DESS een warm hart toedraagt, dat DESS deze wedstrijd zou 

gaan winnen. 

 

De openingsfase was wat kalm totdat DESS speler J. Van De Berg die die dag zijn verjaardag 

vierde het eerste doelpunt op het scorebord zette. 

Niet ver daarna maakte de eveneens jarige C.Keesom alweer de 2-0 bezorgde,een mooi 

verjaardags cadeau voor de 2 aanvallers. 

En ook daarna bleef het niet lang stil want J.Bakker zorgde zelfs nog voor 3-0 waarna 

D.Bakker nog voor rust met de 4
e
 van de dag kwam. 

Het leek zelfs nog op slag van rust nog 5-0 te worden door J.Kool maar de heer Moolevliet 

vond dat het tijd was voor de thee terwijl de bal letterlijk op de doellijn lag. 

 

In de rust besprak coach Vriend de 1
e
 helft met zijn mannen en blikten zij ook vooruit naar de 

2
e
 helft. 

  

De 2 elftallen besteegen het prachtige biljartlaken van DESS ( met dank aan de heer Rooie 

Dirk) weer voor de 2
e
 helft. 

Ook de 2
e
 helft begon wat mak voor beide teams DESS vond het wel goed zo en HSV had 

ook al het idee dat het vandaag niks meer werd. 

Toch wou J.Kool toch nog wel een  keer scoren om dat zijn zuivere goal die werd afgekeurd 

weer goed te maken en dat deed hij ook. 

Na die goal zag DESS het licht weer en ging het verder met waar het de eerste helft ook al 

mee bezig was namelijk:doelpunten maken. 

Dat mekte ook J.Bakker die zijn 2
e
 van de dag maakte. 

En misschien nog wel het hoogtepunt van de wedstrijd was: 

Na een voorzet van J.van de Berg kon N.Zandvliet met een mooie volley in de linker 

onderhoek er 7-0 van maken. 

Dan was de vraag heeft HSV dan überhaupt nog wat gedaan behalve ballen uit hun doel te 

halen? 

Ze waren nog 3x aleen op de keeper afgekomen maar 2 keer ging de bal over en de laatste 

keer wist doelman S.Beuker de HSV spits (pittige dame trouwens!) van een doelpunt af te 

houden. 

In ieder geval waren de spelers van de C1 blij met hun verpletterende overwinning van 

maarliefst 7-0 maar ook konden de supporters met een gerust hart terug naar huis. 

 

 

Sjoerd Beuker  
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Opgelet allemaal! Zaterdag 10 oktober is het weer zover. 
KLUSSENDAG op het terrein van SV DESS. Deze dag zal geheel in 
het teken staan van het onderhoud aan kantine en terrein.  
  
Wat voor klussen dan? Het pleintje waar de doelen op moeten staan, 
moet uitgebreid worden. Er zijn enkele nieuwe reclame borden die 
bevestigd moeten worden. Verder zijn er heel wat kleine klusjes die 
gedaan moeten worden.  

  
Handig of niet, iedereen is welkom. We beginnen om 9 uur. We gaan er vanuit dan 
een ieder die de club een warm hart toedraagt zijn gezicht laat zien. Vele handen 
maken licht werk. Bovendien is het nog gezellig ook. 
  
Graag tot dan! 
 
Het bestuur SV DESS   
 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 23 OKTOBER 2009 

 

       AGENDA: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken / agenda wijzigingen 

3. Vaststellen notulen ALV 24-10-2008 en BALV 14-11-2008 

4. Jaarverslag voorzitter / secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester 

6. Verslag kascommissie Jan van IJzerloo en Sjors Munster 

7. Verkiezing kascommissie 

8. Contributieverhoging 

9. Vaststelling nieuw huishoudelijk reglement 

10. Verkiezing bestuursleden 

11. Kantine zaken 

12. Stand van zaken sportgebieden 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 
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Notulen Algemene ledenvergadering  2008     
 van de Sportvereniging D.E.S.S.      
         
Aanwezig via presentielijst   38 personen    
Inclusief  bestuur        
Afwezig met bericht     Ed en Ineke    
         
dd 24-okt-08        
         
1 Opening:  Opening en welkomstwoord van de voorzitter   
         
   met de mededeling dat geen 2/3 van de leden aanwezig is en dat   
   daardoor agenda punt 9 aanpassing statuten nog niet  
   definitief kan worden     
         
   Het idee om direct een 2e ledenvergadering te houden   
   blijkt  niet te kunnen     
         
   Binnenkort wordt een 2e Ledenvergadering bijeen-   
   geroepen om bij goedkeuring de statutenwijziging   
   te laten plaatsvinden     
         
2 Ingekomenstukken/agendawijziging of toevoeging     
         
   Geen ingekomen stukken    
   Behouden aanpassing agendapunt 9 geen wijziging    
         
3 Vaststelling notulen vorige vergadering oktober 2007    
         
   Notulen worden goedgekeurd    
         
4 Jaarverslag voorzitter/ secretaris      
         
   Het voorgaand seizoen stond in het teken van de verbouwing  /   
   uitbreiding van het clubgebouw    
   Het geheel is ook financieel goed afgerond, het is een zwaar   
   project geweest, dat met behulp van de grote inzet van  
   vrijwilligers kon worden gerealiseerd.    
         
   Het sportseizoen is volgens de mogelijkheden verlopen  
         
5 Jaarverslag penningmeester 2007/2008     
         
   Het jaarverslag 2007/2008 en     
   de begroting 2008/2009 worden goedgekeurd   
         
6 Contributieverhoging       
         
   Mede gezien het resultaat wordt er geen   
   contributieverhoging voorgesteld    
         
7 Verslag kascommissie 2007/2008, Rene Kool(2e jr)  en Jan v IJzerloo  (1e jr)   
         
   De controle is perfect gelopen    
   De aantekening wordt gemaakt dat het    
   vollleyball niet kostendekkend is    
   De voorzitter geeft aan dat dit punt zal worden besproken  
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   De voorzitter bedankt de betrokkenen voor hun inzet bij de verzorging van en de 
   controle op het jaarverslag, met een extra dank aan Afra en Anita   
   voor hun werkzaamheden.     
         
8 Verkiezing kascommissie      
         
   Jan v IJzerloo wordt herkozen voor het 2e jaar   
   De verkiezing van een 2e lid wordt nog aangehouden   
         
9 Vaststelling nieuwe statuten      
         
   De huidigestatuten zijn van 1988, een aanpassing   
   naar de huidige regelgeving is van toepassing   
   Een van de overige aspecten is dat de verbinding   
   met de KNVB ook in de statuten wordt benoemd   
         
   Gezien het feit dat geen 2/3 van de leden aanwezig is   
   om de statuten te accorderen, zal een nieuwe   
   vergadering worden bijeengeroepen    
         
10 Verkiezing bestuursleden      
         
   De herverkiezing van Ed Nieuweboer is unaniem   
   Aftredend en niet herkiesbaar is Sip Haakma   
         
   De voorzitter geeft aan dat er geen nieuwe kandidaten zijn voorgedragen 
   en dat ter vervanging van zijn positie er overleg is met een  
   kandidaat. Die kan dan wellicht zelf met    
   een extra bestuurkandidaat komen.    
         
10 Kantinezaken       
   Afra Vorig jaar zijn de prijzen verhoogd   
    er is een lichte daling in de omzet   
    Waarschijnlijk wordt er voor de frisdranken  
    overgeschakeld op flesjes, dit zal een ook  
    een prijsaanpassing tot gevolg hebben   
         
12 stand van zaken sportgebieden      
         
 Senioren:  Ruud Het 1e team presteert goed   
    Er zijn problemen voor wat betreft de bezetting  
    van de teams    
    Daardoor zijn de  resultaten van het 2e team   
    moeizaam     
   voorzitter De doorstroming vanuit de jeugd naar de  
    senioren blijft een probleem: de jongeren haken   
    af      
    De ledengroei komt vooral uit het dames / meisjes  
    voetbal     
         
         
 Jeugd  Hessel Er is in de jeugdafdeling een forse spelersgroei  
    er zijn meer spelers tov vorig seizoen   
    waardoor er weer problemen zijn om alle jeugdleden   
    wedstrijden te laten spelen   
         
    Voor de jeugd blijft als belangrijkste items inzet en teamgeest 
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    Het zou fijn zijn als de jeugdcie zou kunnen worden  
    uitgebreid met een jeugdlid   
         
 Dames   Er blijkt een dames commissie te zijn opgestart  
         
   Anita Het team bestaat uit 4 enthousiaste  leden  
    Vooralsnog is het een kwestie van pionieren  
    De integratie van de instroom van spelers  
    van MOC is gaande    
         
 Veteranen  Nico Aay Ook hier is sprake van een krappe bezetting  
         
 Volleybal  Arjen Ook bij de volleyball is dat van toepassing  
         
 Conditietraining Afra In praktijk blijkt Ria alles te regelen, zonder  
    begeleiding etc van de vereniging   
    De conditietraining wordt afgevoerd   
    als DESS activiteit    
         
13 Rondvraag        
         
 Hessel  Kan er een initiatief gestart worden voor een web site   
   ter aanvulling op de Odessa    
         
 voorzitter  Er lopen nog investeringen in de Odessa   
   deze is kostendekkend     
   en een web site zou ten koste van de Odessa kunnen zijn  
         
 Jan v IJzerloo Het probleem is het opzetten en in standhouden   
   van de site, hij ziet geen probleem met het voortbestaan van de Odessa 
 Ingmar  sluit hierbij aan     
         
 voorzitter  er bestaat al een digitale versie vd Odessa   
 Ingmar  de Odessa sponsors kunnen ook een banner op de site  
   krijgen waardoor wij meer bieden dan de Odesaa advertentie  
 Ruud  Ook hij constateerd dat veel buurtver een site hebben  
   maar dat deze vaak niet up to date is    
 voorzitter  het is aan de leden     
         
  stemming  voor 17 stemmen    
    tegen 11 stemmen    
   het voorstel om een web site op te zetten is aangenomen  
         
 Cees  Het blijkt dat als er een rode kaart wordt gegeven er   
   formulieren moeten worden ingevuld    
         
   Op het formulier moeten 2 handtekeningen geplaatst worden,  
   (ook van de tegenpartij)     
         
   Als dit vergeten wordt moet de wedstrijdsecretaris   
   er alsnog voor zorgen. Hij heeft hier vrij veel werk aan, wat  
   voorkomen kan worden     
         
   Verder kan er een verweerschrift opgesteld worden   
   door de begeleider(s)     
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 voorzitter  de procedure bij een rode kaart moet in de Odessa komen  
   en een aandachtsnotitie in de kleedkamers van    
   de scheidsrechters     
         
 Cees  Kan een jeugd - wedstrijd- secretaris opgenomen worden  
   in het KNVB boek     
         
 Ron  In de bespreking met de jeugdbegeleiders meenemen  
 Hessel  Zodra de jeugdsecretaris bekend is wordt dit doorgegeven  
         
 Voorzitter  daarna kan het KNVB boek worden aangepast   
         
 Wiegert  Er is een senioren tekort, als dit blijvend is kan er dan   
   een samenwerking komen met een buurtvereniging   
         
 voorzitter  Het probleem hebben die verenigingen ook, de door-   
   stroming vanuit de jeugd blijft essentieel   
   Wij moeten de jeugd enthousiast houden   
         
   Een samenwerking zal niet uit de weg gegaan worden,   
   vooralsnog richten wij ons op onze eigen vereniging   
         
 Ingmar  Er wordt veel werk gedaan door relatief weinig    
   vrijwilligers, kunnen wij een team verplicht stellen tot het  
   uitvoeren van diverse werkzaamheden zodat de verdeling  
   beter wordt.      
         
 voorzitter  dit is een interressant voorstel: maar    
   wij hebben veel vrijwilligers, per spelend lid is er een (1)  
   Maar bevestigd de stelling van Ingmar    
   De uitvoering van het werk     
   wordt echter door te weinig mensen werkelijk gedaan  
   en er is in de praktijk begeleiding nodig en dus   
   is het een organisatie probleem waar nog geen   
   oplossing voor is gevonden.    
         
 Kas commissie Sjors Munster wordt voorgedragen als     
   het 2e lid van de kascommissie    
8 Sluiting        
   De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng tijdens  
   de vergadering     
         
   21.45 uur      
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Notulen Extra Bijzondere Ledenvergadering SV DESS,  14 november 2008 

 
1. Om 20.30 uur opent de voorzitter de vergadering in aanwezigheid van  10 leden. 

2. Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Goedkeuring nieuwe statuten: Na eerdere publicatie in de Odessa geeft de voorzitter een 

korte samenvatting van de wijzigingen ten opzichte van de oude statuten. Vervolgens wordt 

er aan de leden gevraagd iedereen akkoord is met de nieuwe statuten. Alle aanwezigen zijn 

akkoord. Daarmee zijn de statuten goedgekeurd. 

4. Rondvraag:   -  André Appel: Wordt er nog aandacht besteed aan het 80 jarig bestaan? 

Antwoord voorzitter: Is onder de aandacht. Gaat mee naar de volgende bestuursvergadering. 

- Cees Reus: Wie wordt de nieuwe voorzitter? Voorzitter vertelt dat 

Vincent Vermeulen de taken van Guido Breuker langzamerhand gaat 

overnemen. 

- Cees Reus: Noortje is bereid gevonden de taken van westrijdsecretaris 

voor de jeugd op zich te nemen. 

- Ruud van Diepen: Wat gebeurt er met de geschonken westrijdballen? Het 

bestuur antwoordt dat deze meerdere wedstrijden meegaan en dat de 

extra inkomsten hieruit als sponsoring worden geboekt. Ingmar Kuper 

komt vervolgens met het idee om iedere wedstrijd een nieuwe bal te 

gebruiken, deze vervolgens de rest van het seizoen niet te gebruiken 

zodat deze het volgend seizoen als trainingsbal kunnen functioneren. Dit 

idee wordt meegenomen naar de volgende vergadering. 

- Ruud van Diepen: Is het mogelijk sneller een factuur te ontvangen bij bv. 

Ballensponsoring? Nu duurt het te lang. Het bestuur geeft Ruud gelijk en 

gaat Aktie ondernemen. 

- Vincent Vermeulen: Vincent deelt mede dat Ruud van Diepen wil 

toetreden tot het bestuur en bereid is gevonden de taak van algemene 

zaken/voetbalzaken op zich te nemen. 

 
5. Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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Dess E2 VS Woudia E4 

 
Het was zaterdag ochtend om 10.00. We moesten vandaag tegen Woudia op 

papier zouden we moeten kunnen winnen om dat ze onderaan staan. Maar dat 

zegt niks. 

We begonnen met luuk S op doel en in de verdediging Luuk B Simon en clenroy 

op het middenveld Sam en in de aanval Mathijs en Thijs. 

Onze scheidsrechter was wat aan de late kant maar om 10 uur was ie er. 

We konden beginnen als snel kwam Woudia in de aanval en scoorde ze ook met 

een afstand schot hoog in het doel. 

 

Nu dachten we we zijn wakker maar toch niet en het was 0-2. 

Nu was Dess eindelijk wakker. We kwamen er al snel achter dat hun eigenlijk 

niet zo goed waren en kwamen we al snel terug op 1-2 door Mathijs die de bal va 

Sam voorkreeg. Woudia kon het niet geloven maar 5 minuten later stond het al 

weer 2-2 door een doelpunt van Joost( op aangeven van Thijs). 

Net in de laatste seconden scoorde Woudia nog de 2-3. 

Rust. Jacco was terug van schaatstraining en Sam ging op doel dus we zeiden 

deze wedstrijd kunnen we winnen. 

 

De 2e helft. We begonnen goed en al snel kwamen er kansen maar jammer genoeg 

ging ie er maar niet in. Woudia had helemaal niks meer van zich laten zien en 

stonden met veel man achter om de jongens het moeilijk te maken. En dat lukte 

ze ook goed want de scheids floot op z’n fluitje en we hadden allemaal het gevoel 

dat we eigelijk verdient hadden om te winnen. 

De penalty’s werd alleen goed benut door Sam want die scoorde als enige voor 

Dess. 

Jongens volgende week beter dan gaan we gewoon de 3 punten pakken. 

 

Chris Keesom  
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We moesten om kwart over 11 voetballen tegen MOC dus om kwart over 10 waren we 

allemaal bij DESS en we gingen zoals gewoonlijk allemaal gezellig met  de lekker koek van 

Marije en het heerlijke drinken beginnen en lekker bij kletsen nou toen we uit geteut waren 

ging Jelle het een en het ander nog even uit leggen hij had een kopie gemaakt van de stand en 

we zagen dat MOC 2
e
 stond en wij stonden 3

e
 dus het werd een spannende wedstrijd!  we 

kwamen helemaal op gedoft en wel het veld op (niet dus) de helft lag nog te  slapen omdat we 

vrijdag school feest hadden! Maar toen konden we eindelijk beginnen  Fluit!!! Wij mochten 

beginnen met de aftrap en dat ging redelijk maar MOC die liet ons natuurlijk niet zomaar 

gaan nee nee!!! Maar wij hadden het in ons hooft ja we MOESTEN winnen!  Dus na een hoop 

getreuzel en over geschiet en noem het maar op ja toen kwam het een doelpunt! 1-0 voor 

DESS. Onder tussen kwam Joost nog aan op zijn krukken MOC mocht aftrappen  ze kwamen 

in actie ooww meideeen jaa gaan ze scoren maar…… jaaa……… en nee hoor ze kwamen niet 

door de sterken verdeging heen jammer MOC! De half slapende spitsen die vonden dat Een e  

doelpunt niet genoeg dus ze poeierde en nog maar eentje in!! 2-0 voor DESS  Nou dat vonden 

we allemaal we weer genoeg voor de eerste helft  dus we dachten we nemen rust! Rust  

tussenstand 2-0 voor DESS. 

--------------------------------------------------------------RUST-------------------------------------------

------------------ 

Tweede helft: Jelle had nog wat leuke tips gegeven en Petra nog een maar dingetjes om op te 

letten. Nou we gingen er weer voor! Nu mocht MOC aftrappen en ze wouwen natuurlijk 

scoren hé ja wie wil dat niet!!?   Dus ze dachten we gaan nou even scoren dat dachten wij dus 

even niet marije pakte de bal af en schoot hem weg maar MOC kwam  terug nu moest Maaike 

het even aflossen nou… ze had hem hoor en ja hoor wij kwamen in actie en de spits die rende 

heeeeel snel naar voren en toen ja je wil het niet geloven maar het is egt zo we scoorden! 3-0 

voor DESS☺  maar dat pikte moc dus ff niet 

hé MOC werd boooss heeeell boos dus ze 

kwamen op ons af en toen…. Jaa oeee wat 

spannend je wil wel weten wat er toen 

gebeurden he !! nou.. toen pakten onze 

geweldige meiden (achter) dus pakten de bal 

af en rosten hem naar voren en de geweldige 

spitsen die rosten hem zo het doel in 

jjjhhooeee!!! Goal!! 4-0 voor DESS.  En nog 

geen 5 min later ging het fluitje en darbij 

eindigde de wedstrijd en we hebben 

gewonnen en volgens mij staan we nu 2
e
! heel 

goed gedaan allemaal iedereen bedank ook 

Jelle en Joost voor de het goede trainen  en 

Petra voor het coachen! En Marije de koek 

was lekker! 

Groetjes Denise 
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Kwiek 78 ME1 – DESS ME1 
 

Zo eindelijk weer eens een stukje over onze meiden ME…Twee weken geleden hadden onze 

wedstrijd tegen Spartanen ME1. Die uitslag zijn we maar weer snel vergeten, behalve 

natuurlijk dat ene mooie doelpunt van Myrthe en dat het erg gezellig was met z´n allen op de 

fiets. Gaan we vaker doen als we in de buurt moeten voetballen.  

Vorige week was er eindelijk weer eens een thuiswedstrijd voor ons, maar ook deze gingen 

we strijdend ten onder. Jan, bedankt dat je mij kon vervangen die dag. 

Deze week dus uit tegen kwiek 78, op de knvb site had ik inmiddels gezien dat dit team net 

als wij ook nog geen punt gehaald had en net zo glorieus verloor. Dus dat bood natuurlijk de 

kans om misschien ook eens te winnen of gelijk te spelen.  

Op donderdagavond belde de coach van deze meiden op met het verzoek of wij in 

reserveshirts wilde spelen. De dames kregen namelijk hun nieuwe tenue en wilde daar 

natuurlijk erg graag in spelen. Geen probleem natuurlijk, dus ik vrijdagavond op zoek naar die 

blauwe reserveshirts…….maar waar we ook keken, geen shirts te vinden. Maar goed, we 

laten ons niet voor 1 gat vangen en vonden een prachtig alternatief. Oranje t-shirts met een 

grote leeuw erop.  

Zaterdagochtend in alle vroegte op naar Avenhorn met prachtige oranje shirts in onze tas. De 

meiden daar leken wel erg onder de indruk van ons mooie tijdelijke tenue. Gelukkig voor mij 

was Jan vandaag ook mee, mijn stemgeluid laat de laatste tijd nog al wat te wensen over en zo 

kon hij het roep gedeelte in ieder geval voor zijn rekening nemen. Bedankt Jan! Tja, gezien de 

wind hadden we echt wel wat geluid nodig, valt niet mee tegen de wind in roepen. En laten 

we het maar niet hebben over voetballen….die bal gaat dan gewoon opeens anders dan je 

denkt.  

In de eerste helft hadden wij gelijk een paar mooie kansen op doel van Margot, Lisa en Myrte. 

Helaas hadden hun twee goede spelers op het veld en dat waren de keeper en de spits. Anne 

probeerde het ook nog eens maar deze kwam ook in de armen van hun keeper. Kwiek lukte 

het wel, tenminste die ene spits, om een aantal keren te scoren. Maar goed, de ballen waren 

echt wel erg hard om te houden van onze keeper Amy. 

In de tweede helft hebben onze meiden echt gevochten om een doelpunt te maken en het lukte 

uiteindelijk Myrthe om een prachtig doelpunt voor ons te maken. Onze verdedigers Tess, Lisa 

en Iris hebben er echter voor gezorgd dat Amy het in deze helft niet zo erg druk had. Maar 

goed dat ene meisje met dat harde schot, heeft er helaas nog eentje in gekregen. Toch ben ik  

tevreden met de uitslag 3-1 meiden! 

Tot zaterdag! 

Angelique 
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Zaterdag gingen we met kriebels in onze buik naar het voetbalveld van kgvb in grootebroek. 
de kriebels kwamen omdat vandaag alles anders was Nick die was er niet want die is 
gepromoveerd naar de d Heel goed Nick en veel succes bij de d.Bauke was een dagje uit en 
thom was ziek (betershap thom) maar de grote kriebels kwamen toch wel door de promotie 
van het team zelf we spelen nu een poule hoger en ja gaan we dat ook zo makkelijk 
winnen,dat was toch wel de vraag. Eenmaal aangekomen gingen we lekker spelen, en leek 
het allemaal toch wel wat makkelijk te gaan voor de rust stond het 3-1 voor ons. Maar de 
tegenpartij liet het daar niet bij zitten en ruilde even van keper en gingen vol gas het veld 
weer op ons team zakte terug speelde goed over maar waren dan net even te laat om de bal 
aantepakken en weg was de bal,dat was helemaal niet erg want het was een onwijze 
spannende wedstrijd met over en weer goede akties we konden het bijna 5-5 maken maar hij 
floot net voor het doel af want de tijd zat erop dus werdt het 5-4 voor kgvb. de heren waren 
ietswat teleurgestelt maar dat mocht van mijn niet want dit waren de bovenste van deze 
poule en dit was een  echte wedsrijd met spanning (zelfs voor mijn en de tegenpartij die ook 
erg van deze wedstrijd genot) dus Hessel goed gedaan.We gaan volgende week weer lekker 
voetballen waar weet ik nog niet groetjes van         MARIJAN.... 
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De Valken F3 – DESS F1 
 

Vandaag de 5e uitwedstrijd in 6 weken; dit keer naar Hem/Venhuizen. Gelukkig op een 

mooie tijd, 10.00 uur, voor de wind en de regen uit. 's Ochtends kregen we nog 2 

afberichten van Max en Vince, daardoor gingen we met 7 jongens op weg. Nick was 

afgelopen woensdag geopereerd aan zijn oren, dus die had door deze afberichten de 

mazzel dat hij toch de hele wedstrijd mocht spelen (wat hij absoluut geen straf vond!). 

Sjoerd kon vandaag ook mee, hij verzorgde de warming-up. We begonnen met Maico 

op doel; Klaas en Jeroen samen achter; Gijs en Peter (als aanvoerder) op het 

middenveld, daarbij ondersteund door Daan die met Nick voor stond. De eerste 10 

minuten gingen redelijk gelijk op en de bal bleef vooral op het middenveld cirkelen. 

Maico heeft een paar ballen op doel gehad, maar goed gehouden. De score werd 

uiteindelijk geopend door Daan, die met een ferme uithaal een mooi doelpunt maakte. 

Daarna wist Nick 2 keer te scoren en konden we met een leuke voorsprong de rust in.  

We kregen in de rust een snoepje van Daan en na de wedstrijd deelde Klaas zijn 

lievelingssnoep uit. Lekker! 

Maico wilde de 2e helft graag voetballen en Klaas wilde wel op doel. Daar was de 2e 

helft niet veel te beleven, want Klaas heeft geen bal meer aangeraakt. Sjoerd zorgde 

ervoor dat hij zich niet stond te vervelen bij het doel. Al snel scoorde Nick nog 3 

doelpunten. Maico en Jeroen konden om beurten mee naar voor en probeerden het met 

mooie afstandschoten, maar net niet het geluk van een doelpuntje. Ook Peter was er 

een aantal keren dichtbij. Omdat Max niet mee was, namen Gijs en Daan om beurten 

de corners. Uit 1 van deze corners wist Gijs met wat hulp van de keeper rechtstreeks te 

scoren. Tot slot maakte Nick er nog 0-8 van. De Valken waren wel heel goed in penalty 

schieten, 6 keer schoten zij raak. Bij ons schoten Maico, Gijs, Nick en Klaas hun 

penalty erin (en Jeroen schoot de doelpaal bijna doormidden).  

Volgende week mogen we weer eens lekker thuis voetballen, maar we moeten het dan 

wel  doen zonder Jeroen.  

 

Sandra 
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De mini s zijn begonnen. 
 
We zijn vorige week begonnen met het trainen van 
de mini s. 
Dit zijn jongens en meisjes van 4, 5 en 6 jaar die het 
erg leuk vinden om een balletje te trappen. 
Nu hebben deze mini s ook hele kleine voetjes en 
beentjes, die heel hard groeien, mijn vraag is dan ook  heeft u thuis misschien nog 
kleine voetbalschoenen en of scheenbeschermers die wij kunnen gebruiken. 
 
Alvast bedankt, Jolanda Karsten tel 06 36100472. 
 
 
 
Meiden MF1 tegen RKEDO MF1 
 
We zagen de bui al hangen, RKEDO had alleen nog maar gewonnen met 
20 en 23 doelpunten winst. En inderdaad het weer was slecht zaterdag. 
Het doel maar dicht houden vertelde ik mijn meiden, niet te veel aanvallend 
spelen. Na twee minuten moest ik mijn strategie al weer aanpassen want  
zij waren goed maar wij waren minstens zo goed. Dus die 20 ~0 zag ik niet zitten 
en de zon ging weer even schijnen. Er werd ontzettend hard gewerkt en dat terwijl 
er enkele nog niet top vit waren. Irene scoorde dan ook al snel ons doelpunt terwijl ze 
eigenlijk achterstond. 
Dubbel zo knap dus. Met rust was de stand dan ook 2~1 achter. 
 
Met een goed gesprek een wit pepermuntje dit keer ( de blauwe waren op ) 
en een algehele been massage begonnen we weer vit aan de tweede helft. 
Tegen wind dit keer, de ballen gingen iets harder maar het was goed te zien dat Nika 
al keepertraining had gehad. De eindstand bleef dan ook beperkt tot 5~1. 
Verloren maar het voelde als winnen. 
De volgende keer rollen we ze op en gaan wij met de winst naar huis.  
Onze blijdschap werd nog iets groter toen Mariet haar eerste penalty scoorde. 
De eerste van vele die nog komen gaan, ik zou zeggen dat proeft naar appeltaart. 
We zullen zien wat we daar aan kunnen doen voor de volgende wedstrijd. 
tot zaterdag, groeten Jolanda 
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 41 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS           

10-okt   10:00 118912 DESS F1 – West Frisia DP F6 Kees Wagemaker 

10-okt   10:00 158310 DESS E1 – Always Forward E11 Jelle van de Berg 

10-okt   11:15 154248 DESS MF1 – Kwiek 78 F5 Maarten Gorter 

10-okt   11:15 144616 DESS MD1 – SEW MD1 Marijke Appel 

10-okt   13:00 99438 DESS D1 – Medemblik D3 Anita van Arem 

Zaterdag UIT           

10-okt 8:00 9:00 109103 De Zouaven E11 – DESS E2 Luuk S, Simon 

10-okt 9:00 10:00 131533 Victoria O ME1 – DESS ME1 Mirthe 

10-okt 12:30 13:30 89953 Zwaagdijk C1 – DESS C1 Mark V, Chris, Laurens 

Zondag THUIS           

11-okt   10:00 158936 DESS MA1 – Blokkers de MA1   

11-okt   14:00 134178 DESS A1 – Spirit’30 A2 W. Kistemaker 

      

                                                  Programma week 42 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS           

17-okt   10:00 156860 DESS E2 – Zwaluwen 30 HCSV E5   

17-okt   10:00 131301 DESS ME1 – Grasshoppers ME1   

17-okt   13:00 147253 DESS C1 – HSV Sport 1889 C2   

Zaterdag UIT           

17-okt 8:30 9:30 154224 VVS 46 MF1 -  DESS MF1 Irene 

17-okt 9:00 10:00 158311 WSW E1 – DESS E1 Remco Swier, Jaimy 

17-okt 9:15 10:15 120820 Zouaven de F8 – DESS F1 Gijs, Jeroen 

17-okt 11:30 12:30 144617 Spirit’30 MD2 – DESS MD1 Marije 

Zondag UIT           

18-okt 10:30 11:30 158938 Zouaven de MA1 - DESS MA1  Wieneke,Joy,Rosan 

18-okt 13:00 14:00 134306 Wesr Frisia DP A3 - DESS A1  Menzo 

 
 
 
 

 

Het Dirk Broers jeugdtoernooi, ook wel bekend als 4 tegen 4 

toernooi, is ook dit jaar in de Herfstvakantie op woensdag 21 oktober.  
 

 

 


