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                    39e jaargang  Nr  16            
  

 

                    

         17 mrt 2014 
 
 
 

Van de Voorzitter 

Beste lezers, 
 
De intimi onder ons weten het, normaal schrijf ik 
een stukje 1x per twee maanden of er moet iets 
gebeurd zijn. Welnu, helaas is dit nu het geval. Eén 
van onze 3 ereleden is niet meer. Op dinsdag 11 
maart j.l. kreeg ondergetekende een sms bericht 
van Erwin Kan, met de droevige mededeling dat 
Dirk Broers op 79 jarige leeftijd was overleden. Als 
nieuw bakken voorzitter/bestuurslid had ik 
uiteraard al wel van Cor Vlaar diverse verhalen over 
Dirk gehoord en de meest tot mijn verbeelding 
sprekende, was het bizarre verhaal van “de lijnen 
opnieuw wit kalken, terwijl er een wedstrijd aan de 
gang is”. Wat was er gebeurd; De lijnen op het veld 
waren niet helemaal goed zichtbaar, dus was het noodzakelijk dat dit toch nog even moest 
gebeuren. Maar ja, voordat Dirk eindelijk met die kalk-kar op het veld arriveerde, was de 
wedstrijd natuurlijk al aangevangen. Dit stoorde Dirk in het geheel niet. Als er een bal 
aankwam, stopte hij even en als de aanval dan voorbij was, duwde hij zijn kar weer vrolijk 
verder. “Ze voetballen maar om mij heen”, was zijn droge antwoord. Uniek.  
Op de bestuursvergadering van afgelopen week stond de eerste anderhalf uur geheel in het 
teken van Dirk. Diverse telefoontjes werden gepleegd, rouwadvertentie werd opgemaakt, 
verstuurd en onze website www.svdess.nl werd direct de volgende dag aangepast. Op 
vrijdag 14 maart zouden we Dirk ook herdenken op de middenstip. Toen ik vrijdagavond 
omstreeks 18:40uur kwam aanrijden via de Molenstraat, hingen er vlaggen half stok, was er 
geen enkele parkeerplaats meer vrij en was het werkelijk een drukte van belang. Ik schat 
de opkomst op een kleine 150 personen, die allemaal de moeite hadden genomen om in de 
gure wind afscheid te nemen van deze super vrijwilliger. Een prachtig eerbetoon. Na de 
minuut stilte rond de middencirkel, liep een ieder nog één maal langs de kist (sommigen 
legden er zelfs nog extra bloemen op) die voor deze gelegenheid echt midden op de stip 
was geplaatst. Achter de kist, stond een tafel met zijn onderscheidingen, zijn foto, een 
DESS vlag en het straatnaambord die vorig jaar reeds ter ere van hem was gemaakt. Ik kan 
u vast verklappen dat dit bord wordt opgehangen en officieel zal worden onthuld op de 
finaledag (7 juni) van de voetbalweek. De stoet vervolgde daarna zijn weg richting ons 
dorpshuis de Vang, alwaar een condoleance werd gehouden. Daar werd (op prima initiatief 
van Anita van Arem) een minuut lang voor Dirk geapplaudisseerd. Dik en dik verdiend. 
Afgelopen zaterdagmiddag is Dirk gecremeerd en op zondag hebben alle teams van DESS 
met rouwbanden gespeeld. Een mooi afscheid voor een hele markante man. Dirk Broers, 
bedankt voor alles, wat je voor de s.v. DESS hebt gedaan. 
 
Johnny Jacobs 
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WSW 1 – DESS 1  4-1 (9-3-2014) 

 

Voor DESS stond vandaag de uitwedstrijd tegen WSW op het programma. Omdat Chris Keesom 

geblesseerd is, stond Jordy Kool vandaag voor het eerst in de basis. Chris had onderweg naar 

Wijdenes nog wel even Wouter Smit en Nick Veltrop opgehaald in Hensbroek waar zij een wedstrijd 

met de B-junioren hadden gespeeld. Grote klasse mannen, bedankt! 

 

DESS startte uitstekend aan de wedstrijd. Na 10 minuten had Dian Bakker, na een vloeiende DESS-

aanval de 0-1 moeten maken maar helaas lukte dat niet. De 0-1 hing echter in de lucht en die viel dan 

ook 5 minuten later. DESS mocht vanaf de linkerkant een corner nemen en Jordy Kool wilde de bal 

inkoppen maar zijn directe tegenstander was hem net voor en knikte de bal onhoudbaar voor zijn 

eigen keeper tegen de touwen, 0-1 door ED. Dan denk je als begeleiding, lekker, goede start en de 

beloning door middel van de 0-1. Dan ben je net klaar met je aantekeningen en de bal ligt al weer 

achter DESS-keeper Sjoerd Beuker. Zoals vaker dit seizoen was slecht omschakelen de oorzaak van de 

gelijkmaker. 1-1, dat is balen maar dan maar op zoek naar de 1-2. DESS werd echter slordiger en 

WSW werd sterker. De 2-1 hing eerder in de lucht dan de 1-2 en dat gebeurde nog voor de rust. 

WSW mocht vanaf de linkerkant van het veld een vrije trap nemen en door niet goed opletten van 

het DESS middelveld, stond een WSW speler oog in oog met Sjoerd en die faalde niet, 2-1 voor WSW. 

Wederom een tegendoelpunt door matig omschakelen van DESS. 

 

Gezien het goede spel van de eerste 20 minuten geloofde DESS dat er vanmiddag in Wijdenes wat te 

halen viel. De tweede helft pakte DESS de draad van de eerste 20 minuten weer op en drong WSW 

op eigen helft terug. Grote kansen kreeg DESS niet maar met name Dian Bakker had enkele 

mogelijkheden om de gelijkmaker te maken. Sjoerd Beuker had op dat moment net zo goed naar zijn 

werk kunnen vertrekken, want hij had werkelijk niets te doen. En dat was te danken aan het goede 

spel van zijn medespelers. De 2-2 bleef echter uit en DESS ging 1 op 1 spelen. 5 minuten voor tijd leek 

Jordy Kool DESS de verdiende gelijkmaker te schenken. Hij werd aan de rechterkant van het veld in 

het 16-metergebied van WSW aangespeeld, controleerde de bal uitstekend en kapte zijn directe 

tegenstander uit. Oog in oog met de WSW-keeper schoot Jordy de bal echter hoog over. Hierna 

vloeiden de krachten bij DESS weg en scoorde WSW ver in blessuretijd nog de 3-1 en 4-1. 

Hierdoor leed DESS een geflatteerde, onnodig grote nederlaag. Het vertoonde spel en de enorme 

werklust van de spelers geven echter vertrouwen in de toekomst. Het kan niet anders dan dat DESS 

tegen Schellinkhout weer eens 3 punten gaat pakken. Wat nog vermeldenswaardig is dat Nick 

Veltrop zijn debuut in DESS 1 maakte en Wouter Smit in de slotfase ook nog in mocht vallen. 

 

Ruud Wiersma 
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DESS – Schellinkhout 3-0  (16-3-2014) 

 

Het was een vreemde week voor DESS. Dinsdagavond overleed clubicoon “rooie” Dirk Broers en 

vrijdagavond werd iedereen in de gelegenheid gesteld om hem namens DESS de laatste eer te 

bewijzen. Op de middenstip werd een emotionele minuut stilte in acht genomen door de in grote 

getale opgekomen dorpsgenoten en clubmensen. En dat verdient deze supervrijwilliger en uniek 

mens.  

 

De vlag hing deze zondag dan ook halfstok op het DESS-complex en alle DESS-spelers voetbalden met 

een rouwband. Vlak voor het eerste fluitsignaal werd een minuut stilte in acht genomen. Een 

overwinning voor rooie Dirk zou het eerbetoon aan hem compleet maken. 

 

DESS had precies 11 spelers en wederom Wouter Smit en Robin Bontekoning waren de wisselspelers. 

DESS speelde tegen Schellinkhout , de ploeg van oud DESS-speler Niels Kaan. Tegen DESS weet hij zijn 

ploeg altijd extra op scherp te zetten en daar hield DESS vanmiddag dan ook weer rekening mee. 

DESS vertrok echter fel uit de startblokken en na 1 minuut spelen stond de 1-0 al op het scorebord. 

De goed spelende Pieter Schuit kopte de bal bekeken over de uitkomende Schellinkhout-keeper 

heen. Na deze uitstekende start bleef DESS Schellinkhout onder druk zetten. Na 8 minuten leidde  

dat tot de 2-0. Na een goede DESS aanval werd Dian Bakker aangespeeld. Hij nam de bal aan en legde 

deze terug op de inkomende Pieter Schuit. Pieter schoot de bal bekeken in de linkerbenedenhoek en 

scoorde zijn tweede treffer van deze middag, 2-0, wat een weelde! 

DESS speelde een uitstekende eerste helft en gaf Schellinkhout geen kans. Aan het eind van de eerste 

helft viel zelfs de 3-0 door een eigen doelpunt van een Schellinkhout-verdediger. 

 

In de tweede helft moest Schellinkhout met 10 man verder. Het was dan ook wachten op meer DESS-

treffers. Zo goed als DESS de eerste helft speelde, zo slecht speelde het echter in de tweede helft. Er 

werden nog wel enkele kansen gecreëerd maar gescoord werd er niet. Ook het inbrengen van Robin 

Bontekoning bracht hierin geen verandering.  Door een uitstekend gespeelde eerste helft werden er 

eindelijk weer eens 3 punten gepakt en is het eerbetoon aan rooie Dirk compleet. Volgende week 

speelt DESS de utwedstrijd in en tegen Jisp. 

 

Ruud Wiersma  
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 23 Maart  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 10.00  73783 DESS VE1 – KGB VE1  

A 12.00  207944 DESS DA1 – VVS’46 DA1  

        

                                                                        

                                                            Zondag 23 Maart  Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00   13650 Jisp 1 – DESS 1 J. Beens  

 14.00 13.00 202366 De Blokkers B1 – DESS B1 Marcel en Jeroen 

 12.00 11.00 207773 Woudia DA1 – DESS DA2  

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 08-03-2014  

DESS F1 – Alw. Forward F5 2-0 

DESS F2 – Zwaagdijk F2 1-2 

DESS C1 – de Blokkers C4 2-1 

Spirit’30 ME1 – DESS ME1 3-0 

De Blokkers D6 – DESS D1        0-9 

Oosthuizen MC1 – DESS MC1 1-0 

Uitslagen  zondag  09-03-2014  

WSW 1 – DESS 1               4-1 

DESS 2 – Spartanen 4 1-1 

DESS VE1 – Zwaagdijk VE2 2-2 

Apollo ’68 B1 – DESS B1 2-2 

DESS DA2 – HSV Sport DA1 5-0 

LSVV DA1 – DESS DA1 2-2 

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 30 Maart  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 10.00  73778 DESS VE1 – VVW VE1  

A 11.45  60993 DESS 2 – West-Frisia 5  

A 14.00  207941 DESS DA1 – KSV DA1  

                                                                        

                                                            Zondag 30 Maart  Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

       

              GEEN   PROGRAMMA  

      

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 15-03-2014  

DESS ME1 – Alw. Forward ME2 0-5 

DESS D1 – ALC D2 2-3 

DESS MC1 – Westfriezen MC2 5-0 

VVS’46 F3 – DESS F1 2-4 

Spartanen F6 – DESS F2 4-2 

Spirit’30 C2 – DESS C1 1-4 

Uitslagen  zondag  16-03-2014  

DESS 1 – Schellinkhout 1   3-0 

Westfriezen 5 – DESS 2 11-1 

Hauwert VE1 – DESS VE1   1-3 

DESS B1 – Zwaagdijk B1   6-2 

DESS DA2 – ASV’55 DA1   4-1 

KSV DA1 – DESS DA1   0-3 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755 
Invullen door coach op wedstrijdformulier 

Afgelastingen: 
Algehele afgelastingen op teletekst 603 
West 1 categorie A standaard elftal 
            Categorie B overige teams 
 
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities onder zoek 
op club (deze week). Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl 
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Agenda 
 

 
  

   

Dinsdag  8 april 2014 Bestuursvergadering 

Dinsdag  13 mei 2014 Bestuursvergadering 

Donderdag  29 mei 2014 Wedstrijd Bestuur – Veilingteam 

Donderdag  29 mei 2014 Wedstrijd Dames 1 – Veilingteam 

Ma t/m Zat 2 t/m 7 juni 2014 Voetbalweek 

Dinsdag  10 juni 2014 Bestuursvergadering 

 
 
 
 
 

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 Selectie DESS 1 

  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. Voor de B-junioren geldt 19:15 uur in 

verband met hun trainingstijd. 

Het bestuur. 

Dinsdag 1 april Dinsdag 6 mei Dinsdag 10 juni 

Bert de Vries 

Casper Smit 

Cliff Bean 

Gerrie Moolevliet 

Krijn Koning 

Nick Veltrop 

Ronald ten Pierick 

Marco Kremer 

Martin Wiersma 

Matthijs Rood 

Michel Verhoeven 

Nick Karsten 

Patrick Huijsman 

Sjoerd Beuker 

Timo Kool 

Armand Weldam 

Erik Bark 

Frederik van der Ven 

Junior Karel 

Marcel Bartels 

Mark Vlaar 

Rob van Aarst 

Vincent Vriend 

 
 
 
   

 

Kantinelijst MC1 

 

6 april               Valerie Reus – Tess Karsten 

4 mei               Irene Slagter – Mandy Vlaar 

 

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 13.30 uur tot ca. 17:00 uur 
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Dirk en de dames 1 

Ons avontuur met Dirk begon in februari 2004. 

Wij zaten voor de 2
e
 keer op de carnavalswagen, 

wanhopig op zoek naar sponsors. Hierop gaf Dirk 

gelukkig gehoor, hij kon wel wat regelen... De 

nieuwe pakken waren uitgezocht en Dirk besloot 

het komende seizoen ook vlagger bij ons te 

worden. Vanaf toen stond hij iedere zondag bij 

de dames aan de lijn. Kenmerkend aan Dirk als 

vlagger was dat hij standaard een paar meter in 

het veld stond in plaats van buiten de lijn. Alsof hij tussen zijn schaapjes op het gras wilde staan. Ook 

was het kenmerkend dat hij zondags altijd op zijn sandalen met geitenwollensokken liep, ook wel  

‘Jesus-nikes’ genoemd. Tijdens de wedstrijd gingen dan wel zijn voetbalschoenen aan. 

 

September 2004 was Dirk nog maar net bij ons begonnen en in februari mocht ons gezelschap al 

gelijk deelnemen aan zijn 70 jarig feest in de Roode Leeuw. We hebben die avond het 

leeftijdsgemiddelde flink naar beneden gehaald. En we imponeerden het publiek met een zelf 

geschreven lied voor Dirk.  

 

Met Dirk mee naar de voetbal rijden was een avontuur op zich. Een rood stoplicht werd nog wel eens 

genegeerd en bij het uitstappen moesten we het stro van onze trainingspakken kloppen. De meeste 

meiden herinneren zich de spookrit naar Texel nog als de dag van gisteren. Het was in ieder geval 

nooit saai bij Dirk in de auto. 

 

Ons team zorgde er ook geregeld voor dat Dirk eens buiten de deur at in plaats van zijn bruine 

boterham rondom zijn erf. Hij genoot van het wokken in Nibbixwoud, gourmetten in de kantine en 

gaf ons allen een rondje patat op Texel. Wat was het een feest! 

 

In mei 2007 nam Dirk helaas afscheid als vlagger. Zijn knieën vonden 

dat het genoeg was geweest. Als dank hebben we een DESS melkbus 

laten beschilderen, met de grensrechtersvlag en het gesponsorde 

shirt. Een kleine delegatie bracht het en werd gelijk in het o zo knusse 

huisje uitgenodigd voor een kop thee en een koekje. Speciaal voor dit 

afscheid werd er een wedstrijd georganiseerd tussen de twee 

generaties vrouwenteams. Hierna zagen we Dirk zo af en toe nog 

langs de kant in zijn boerenkiel.  
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Twee jaar geleden mochten een aantal dames Dirk meelokken naar het gemeentehuis. Onder het 

mom van 'jij bent altijd voor het vrouwenvoetbal geweest en daarvoor kunnen we een subsidie in de 

wacht slepen...' Dirk ging meteen met ons mee. In het gemeentehuis bleek dat Dirk een 

onderscheiding zou krijgen. Hij was stomverbaasd. Al vroeg hij zich wel af wat zijn zus in de zaal 

deed. Dirk was niet iemand die hiermee opschepte, maar wij waren super trots op onze Dirk!  

 

 

Dirk, afgelopen vrijdag hebben we op bijzondere wijze afscheid van je genomen, meelopend naar de 

middenstip in de door jou gesponsorde trainingsshirts. Bedankt voor alles, je was een mirakel! 

 

# Dames 1 
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LSVV DA1 – DESS DA1       09-03-14 

 

LSVV stond op deze zonnige dag op de planning, met gevulde auto’s vertrokken we naar Noord 

Scharwoude! 

De laatste keer wonnen we met 3-4, een leuke wedstrijd die spannend bleef tot de laatste minuut, 

Dess ging uiteindelijk met de punten naar huis. 

Benieuwd naar wat vandaag zou brengen begonnen we de wedstrijd vol goede moed! 

Er werden leuke kansen gecreëerd maar toch was het LSVV die op de 1-0 voorsprong kwam.. 

Kort daarna was DESS aan de beurt, via een mooie bal van Vera schoot Michelle de 1-1 binnen. 

De kansen bleven volgen maar resulteerde niet in meer doelpunten voor de rust. 

 

De tweede helft begon met de aftrap voor DESS, er werden mooie combinaties gemaakt waar goede 

kansen uitkwamen. 

Het bleef vaak bij kansen.. 

LSVV had meer geluk en dit resulteerde in de 2-1. 

Hier baalde we van, veel kansen voor DESS en toch achterstaan.. We bleven strijden want we waren 

toch echt niet van plan te verliezen! 

Uiteindelijk was het Lotte die de cornerbal precies goed wist te raken, 2-2!! 

Kort daarna volgde het eindsignaal, we waren lichtelijk teleurgesteld omdat we 2 punten hebben 

laten liggen maar toch blijven we positief, we draaien nog mee in de top 3! 

Volgende week op naar KSV! 

 

#2 

 

 

 

KSV Da1 – DESS Da1 

 

Op 16 maart jl. stond het eerste dameselftal van DESS om 10.15 uur klaar voor vertrek naar KSV. We 

hebben dit team nu driemaal getroffen, met wisselende uitslagen tot gevolg. Het was een mooie 

zondagochtend, alleen de wind voor het mooie wat te hard. Eenmaal aangekomen in 

Heerhugowaard werd de volgende opstelling bekend gemaakt: 

 

     Denise 

Renate    Sharon    Sanne 

     Roos    

Marije     Charlotte    Michelle 

Anne     Lotte     Rosalie 

 

We begonnen de wedstrijd met een minuut stilte en speelden met een rouwband ter nagedachtenis 

aan Rooie Dirk. 

 

Binnen de eerste 5 minuten kwamen we al een aantal keren voor het doel van KSV. De kansen 

werden gecreëerd, alleen de bal wilde het doel van KSV (nog) niet in. De toon was wel gezet! De 

eerste helft werd er voornamelijk op de helft van de tegenstander gevoetbald. Enkele keren kwamen 

zij over de middenlijn, alleen mede door toedoen van de harde wind ging de bal vaak veel te hard. 

Verder hield Renate de snelle spits van KSV goed in de gaten, vervulde Sharon haar nieuwe taak goed 

en stond Baas prima te keepen. Na veel door wisselen en kansen creëren, gingen we toch met 0-0 de 

kleedkamer in. 

 
De tweede helft speelden we nog meer op de helft van KSV. Met de wind in onze rug gebeurde er 

weer veel in het zestienmetergebied van de tegenstander. Toch duurde het tot 20 minuten voor tijd 

voordat de bal eindelijk in het doel van KSV belandde. Delia gaf een steekpass op Vera, die de bal 

vervolgens voor gaf. Rosalie stond bij de tweede paal, had de tijd om de bal aan te nemen en schoot 
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de bal vervolgens beheerst de goal in! Eindelijk die 0-1! Het tweede doelpunt volgde snel. Nu was het 

Vera zelf die voor de keeper stond. Eerst schoot zij de bal op de keeper, maar in de rebound wist ze 

toch de 0-2 te maken! Het laatste doelpunt komt op naam van onze scorende laatste vrouw en 

tegenwoordig ook spits en middenvelder Lotte. Ondanks alle drukte, hield zij de bal bij zich en schoot 

hem vervolgens over de keeper heen. 0-3! Met deze eindstand en de drie punten die we daarmee 

verdienden, konden we tevreden terugkeren naar DESS. 

 

#4 

 

 

 

 

 

 

DESS VR2 – ASV 55 VR1 

 

We hadden een goede dag uitgekozen om 09.00 uur aanwezig te zijn.  Wat was dit een prachtig 

mooie, zonnige zondagmorgen zeg!  De zon scheen volop en we hadden er zin in! Dat 

kampioenschap komt tenslotte wel heel dichtbij! Met maar 1 wissel en onze niet zo heel goede 

conditie beloofde het alsnog een zware wedstrijd te worden. Maartje keepte de eerste helft en 

Juudje de tweede.  

 

We speelden met een rouwband en hielden voor de wedstrijd een minuut stilte voor Dirk Broers.  

 

De wedstrijd was nog maar net begonnen en daar was opeens onze Juud met een prachtige 

openingstreffer! Die zagen wij niet aankomen! We speelden echt heerlijk en met de ene combinatie 

na de andere, wisten de meiden van ASV even niet meer waar ze het moesten zoeken. Een domper 

was dat Leo met een pijnlijke enkel uitviel waardoor we ook geen wissels meer hadden. We lieten 

ons niet kennen en bleven heerlijk combineren, maar toen moest ook Wien het veld uit met een 

bloedneus. Met 10 man in het veld speelden we gewoon rustig door. En daar was Lisa met de 2-0! Na 

hierna super veel kansen gemist te hebben kwam het rustsignaal niet heel verkeerd uit.  

 

De tweede helft was begonnen en meteen waren we weer gevaarlijk. Maartje liet duidelijk merken 

zich verveeld te hebben op doel, want ze had energie voor 10. En energie konden we wel gebruiken! 

Weer waren we lekker bezig en maakten prachtige acties. De bal deed er alleen alles aan om overal 

te belanden, behalve in het doel. Maar daar was Wien na een heerlijke combinatie om de bal er in te 

tikken, 3-0! Iets minder was dan weer dat een anonieme speler uit ons knappe damesteam een eigen 

doelpunt maakte wat de stand op 3-1 bracht. Maar daar was Maart met de 4-1, jeej! En daar was 

bijna de 5-1 door een prachtige corner van Tessa en een kopbal van Lisa, maar de bal ging nét over..  

 

We hebben dus weer gewonnen en staan wederom bovenaan!  

 

Volgende week staan de meiden van Woudia op het programma. We gaan ze pakken!  

 

Lisa 

 

Ps. Man of the match without a doubt: MARISKA SWIER 
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DESS VR2 – BLOKKERS VR1 

Vandaag mochten we het opnemen tegen het oude clubje van Iris met als doel op de eerste plek te 

blijven staan. Wij willen namelijk kampioen worden en dat gaat ons lukken ook (hopen we 

tenminste). Baasje verdedigde ons doel en Lot verving onze diva Mel, die onder het genot van 

overheerlijke cocktails haar vocabulaire Engels aan het uitbreiden is. Oh en Loren was er gewoon 

alweer!  

Het lijstje met het aantal doelpunten van het seizoen is helaas zoekgeraakt dus iedereen begint weer 

blanco. De eerste helft hadden we wind mee en we tikte heerlijk weg. Na een aantal mooie 

aanvallen, acties en kansen kwamen de dames van Blokkers uit het niets op een 0-1 voorsprong. Dit 

moesten wij natuurlijk niet laten gebeuren! Gelukkig lieten we de koppies niet hangen en gingen we 

er weer helemaal voor. EN DAAR WAS MAARTJE met de 1-1, whooohooo!  

Rust 

De tweede helft gingen we meteen weer op jacht naar de 3 punten en waren we ook meteen vaak 

gevaarlijk voor het doel van de tegenpartij. Een beetje minder was dan weer dat de meiden van 

Blokkers ook vaak gevaarlijk waren voor ons doel! Iedereen deed zo z’n best, maar de energie was 

gewoon op.. (En dat terwijl we zo vaak trainen!) Ondanks dat we enorm veel kansen gecreëerd 

hebben en mooi voetbal hebben laten zien, was het beide partijen niet gegund om nog een 

doelpuntje te maken.  

In plaats van 3 punten nemen wij dus 1 puntje mee naar volgende week, maar dat maakt lekker niet 

uit want wij staan nog steeds bovenaan! 

 

Volgende week staat de über spannende wedstrijd tegen HSV op het programma en die gaan wij 

winnen! 

Baas en Lot, bedankt voor het meedoen en Maart: jij bent nu topscorer met wel 1 heel doelpunt, 

hoera!  

En mensen we moeten weer thuis dus kom kijken! We kunnen wel wat steun gebruiken ☺  

Lisa  
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DESS VR2 – HSV SPORT 1889 VR1 

Zondag 9 maart 2000 en 14: WAT WAS DIT EEN MOOIE DAG! Met een heerlijk zonnetje, veel 

toeschouwers, Maris op doel, Jel als coach en een sterke tegenstander op het programma waren we 

er he-le-maal klaar voor. 

De eerste helft was begonnen en ons voetbal zag er niet bepaald goed uit. Onze bedoeling was om 

de bal over de grond te spelen maar de bal vloog alle kanten op, behalve netjes over de grond. Dit 

zorgde voor een aantal hilarische aannames en passes, wat dan wel weer leuk was voor het oog van 

onze trouwe supporters. Maar toen kwam gouden wissel Denise Swier het veld in, en verloste ons 

van de spanning door een prachtig doelpunt te maken, 1-0!  

Rust.  

De tweede helft ging van start en wat gingen we lekker! Eindelijk tikte we perfect, kwamen alle lange 

ballen (zelfs de hoge) aan en gingen we allemaal helemaal voor de bal. Dit zorgde voor flink wat 

gemiste kansen maar we waren in ieder geval gevaarlijk voor het doel (ik noem geen namen). We 

gaven niet op en bleven verder jagen. En daar was Loren met de 2-0! En daar was Loren met de 3-0! 

En daar was Juud met de 4-0! En daar was Iris met de 5-0! Binnen maar liefst 20 minuten scoorde we 

gewoon 4x! Die zagen wij niet aankomen, maar de meiden van HSV al helemaal niet denk ik zo. De 

ondertussen zwart gekleurde toeschouwers schreeuwde “10, 10, 10!” langs de lijn, maar de teller 

bleef op de 5-0 hangen. Niet slecht al zeg ik het zelf!  

Met deze zonnige overwinning staan we nog steeds op de 1
e
 plek!  

Ik hoop dat het zonnetje er volgende week weer zin in heeft, want we mogen lekker vroeg! Om 09.45 

staan de meiden van ASV op ons te wachten dus voor de ochtendmensen onder ons: kom vooral 

kijken!  

Lisa 

PS. WE ZIJN HARD OP ZOEK NAAR EEN KEEPER VOOR VOLGEND SEIZOEN DUS: BEN JIJ OF KEN JIJ EEN 

KEEPER DIE ZICH GRAAG AANSLUIT BIJ HET LEUKSTE DAMES TEAM VAN NEDERLAND, MELD JE BIJ 

JAN PETER BOS! (Ook te vinden op Tinder) 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 22-03-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  178688 DESS F1 – West-Frisia F2 Huub Alkema 

      

 11.30  188499 DESS C1 – West-Frisia C2 Maickel de Boer 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10.15 09.15 200878 Zouaven de ME1 – DESS ME1 Alexandra,Megan 

 12.00 11.00 194875 SEW D2 – DESS D1 Op de fiets 

 13.45 12.45 199290 SV Spartanen MC1 – DESS MC1 Op de fiets 

 09.00 08.00 215300 SV Spartanen F7 – DESS F2 Regelt Erwin zelf 

 

Zaterdag 29-03-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  175809 DESS F1 – HSV Sport1889 F2 Krijn Koning 

 10.00  201069 DESS ME1 – Spirit’30 ME1 Ali u Ali 

 11.30  187155 DESS C1 – Zouaven de C5 Anita v Arem 

 13.15  215301 DESS F2 – Zouaven de F9 Luuk Singelenberg 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

      

 13.00 12.00 192312 West-Frisia D4 – DESS D1 Gijs,stijn,maarten 

 13.00 12.00 198953 WSW MC1 – DESS MC1 Lisa,noa,merel,sabine 

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
RR Bontekoning: CCNN755 
nvullen 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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Wedstrijdverslag Dess F1-Always Forward F5 

Zaterdag 8 maart stond de wedstrijd van de F1 tegen Always Forward F5 op het programma de 

wedstrijd stond onder leiding van Krijn Koning. De wedstrijd ging vanaf het eerste fluitsignaal gelijk 

op en er werd door beide elftallen leuk gevoetbald. Toch konden wij van Dess op voorsprong komen 

na een mooi genomen hoekschop van Wout kwam de bal bij Cas die mooi de 1-0 binnen knalde. Het 

bleef op en neer gaan en Daniël en Lars werkte keihard op het middenveld om de bal zo snel mogelijk 

bij Seth en Cas in de voorhoede te krijgen. Door het harde werken waren we wel toe aan de rust 

waar de limonade al klaar stond. De tweede helft moest Jordi al meteen een goede redding 

uitvoeren om geen tegendoelpunt te hoeven incasseren. Ook deze speelhelft ging het allemaal mooi 

gelijk op en wisselde Jesse en Wout regelmatig met elkaar van positie om zo de boel achterin goed 

dicht te houden. Maar we bleven zelf ook goed druk zetten en daardoor kon Seth met ze rechter de 

2- 0 maken. De tegenstander begon nu wat gemener te spelen maar we bleven mooi overeind en 

daardoor eindigde de wedstrijd met de score van 2-0. 

Tot volgende week  

Maickel 

 
 
 

Wedstrijdverslag VVS f3 – Dess F1 

Zaterdag 15 maart gingen we om 8:30 verzamelen in plaats van 8:15 iedereen was mooi op tijd ook 

de ouder met de wastas en die had zelfs ook de wastas meteen mee. Dus op naar Spanbroek want de 

tegenstander was de F3 van VVS . Na het omkleden in de ruime kleedkamer gingen we naar het veld 

voor de warming-up en het inschieten. De scheidsrechter kwam op het veld en de wedstrijd kon 

beginnen. Het spel ging mooi over en weer en we kregen drie hoekschoppen achter elkaar tegen en 

uit de laatste viel dan ook een tegendoelpunt. Toch herpakte we de wedstrijd goed en kon Seth 

alweer snel gelijk maken . Het bleef spannend en iedereen bij ons werkte keihard Wout en Jesse 

achterin Daniël en Lars op het middenveld en Cas en Seth voorin en op doel natuurlijk Jordi die een 

paar goede reddingen had. We konden helaas niet voorkomen dat VVS nog een keer scoorde. De rust 

stand was dan ook 2-1. In de rust kwamen we tot de conclusie dat het leek als of we soms nog niet 

helemaal wakker waren en in de tweede helft zouden we ze gaan verrassen door ook de opstelling 

iets om te zetten omdat we nu de wind mee hadden. De tweede helft begon en de verrassing was er 

niet allen bij de tegenstander maar ook bij het mee gekomen publiek die niks van de omzetting 

begrepen. Na een mooie uittrap van Jordi kwam Cas alleen voor de keeper en maakte de gelijkmaker. 

Na de aftrap van VVS pakte we goed de bal meteen af en begon Cas aan een fraaie solo die beloond 

werd met een doelpunt nu stonden we eindelijk voor. We bleven de tegenstander onder druk zetten 

maar ook Jordi werd nog regelmatig getest maar die hield mooi alles tegen. Bij ons scoorde Seth nog 

een keer wat de einduitslag 2-4 maakte. Na de penalty reeks gingen we naar de kleedkamer om te 

douchen om daarna te genieten van de heerlijke verrassing die de wasmoeder in de tas had gestopt. 

 

Maickel  
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DESS C1 – Blokkers de C4 

Op deze zonnige, maar winderige zaterdag hervatten wij de competitie tegen de mannen van de C4 

uit Blokker, we startten wat moeizaam, maar al snel bleek dat we tegen deze tegenstander toch wel 

de punten in Benningbroek konden houden. 

Na zo’n klein kwartiertje bracht Luuk S de bal lekker naar het middenveld, waar Klaas vervolgens een 

bekeken balletje aan Huub gaf en die had gezien dat Luuk B helemaal vrij stond in het 16 meter 

gebied, die liep fraai weg bij zijn tegenstander en werd toen in de rug gelopen door een verdediger 

…. penalty dus en Luuk B nam de pingel zelf 1-0. 

Een verdiende voorsprong en die we verdubbelden zo’n 5 min voor rust, nadat Remco de bal 

koeltjes, maar nauwkeurig de bal van achteren uitverdedigde naar Huub, die vervolgens zijn meters 

pakte en de bal prachtig in de loop van de sprintende Luuk B passte en die maakte beheerst de 2-0. 

In de rust werd al rap duidelijk dat Brian niet meer kon voetballen ivm zijn rug, dat was ffff een 

aderlating, maar echt in de problemen kwamen we niet meer( nou vooruit, 3 x-tjes nog☺). De 

irritaties bij de Blokkers nam alsmaar toe ( de spelers werden ook nog opgejut door zogenaamde 

“toeschouwers” uit Blokker), ook het feit dat Luuk B keer op keer op snelheid langs zijn 

tegenstanders sprintte of ze er niet stonden, was een doorn in het oog van de jongens uit Blokker en 

ze konden zich alleen staande houden door constant overtredingen te maken, maar de uitstekend 

fluitende Anita had alles onder controle. 

Dat Blokkers halverwege nog de 2-1 maakte was eigenlijk het enige smetje op ons vertoonde spel, de 

goal viel uit het niets, maar ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat Dave 5 min voor tijd nog  uitstekend 

en uiterst fraai de 2 doelkansen die Blokkers nog kreeg, vakkundig om zeep hielp. Dat Luuk B nog 

verzuimde om er 3-1 van te maken door het missen van de 2
e
 strafschop, is alleen van belang voor de 

statistieken en dat Huub onze volgende penalty-nemer wordt��. 

                          Roland 

 

Spirit’30 C2 – DESS C1 

Afgelopen zaterdag moesten tegen de C2 van Spirit’30 spelen, thuis hadden we met 7-0 

gewonnen, dus dachten we dat we het niet echt moeilijk zouden krijgen, maar we kwamen  

er al rap achter dat dat een verkeerde gedachte was. 

DESS dacht de bal rustig rond te kunnen spelen, maar Thom ging al 30 seconden in de fout 

door de bal zo in de voeten van de tegenstander te passen. Het was een voorbode hoe we de 

1
e
 helft op de kunstgras mat zouden acteren, veel te passief, slordig balverlies, niet kort genoeg 

dekkend en niet geconcentreerd genoeg, kortom we lieten Spirit’30 lekker voetballen. 

Ondanks dit gegeven creëerden we toch nog drie open doelkansen via Luuk B en Huub, maar het 

verbaasde mij niet dat Spirit halverwege de 1
e
 helft toch op een 1-0 voorsprong kwam en eigenlijk 

nog terecht ook, want bij dit tegendoelpunt werd er wederom slap en slecht verdedigd. 

Dan de 2
e
 helft  ……………………………………………. en ik moet eerlijk zeggen, wat een weergaloze voetbal 

show  gaven we ffff weg zeg. De tegenstander kwam niet meer aan voetballen toe en al heel 

snel maakte Luuk B er 1-1 van na een mooi pass van Sam en een turbo sprintje van Luuk B. 

Dan een spaarzaam aanvalletje van Spirit, maar die belandde bij onze interim keeper Robin, die 

gaf een prachtige diepe bal op de sprintende Luuk B en die ging alleen op de keeper af en die 

lag de bal keurig breed op de attent meelopende Brian 1-2. Na 15 minuten was de 1-3 eigenlijk een  

kopie van de 1-2. Luuk B was zijn tegenstander voor de zoveelste keer te snel af, na een uitstekende 

pass van Sam, weer breed leggen op Brian en die maakte beheerst de 1-3. 

We hadden de wedstrijd volledig onder controle, Spirit kreeg nog 1 kans, maar die werd door 

de stand-in van Dave( die een blessure aan zijn knie had�) onschadelijk gemaakt. 

Maar de doelpunten honger van “de joos” was nog niet gestild, we kregen nog best wat kansjes en  

1tje daarvan werd omgedoopt tot de 1-4, Klaas gaf vanuit het middenveld een afgemeten pass op 

de vrijstaande Brian, die stuurde 2 man het bos in en liep vervolgens alleen op de keeper af en  

Brian zag dat Luuk B meegelopen was, simpel het balletje breed leggen 1-4. 

Zo wonnen we dus met 1-4 na een dramatisch slechte 1
e
 helft, maar een fantastische2

e
 helft, waarin 

onze verdedigers, Thom, Matthijs, Remco en Luuk S zich uitstekend herpakten in het 2
e
 bedrijf … 

klasse mannen. 

Roland 
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Wedstrijd verslag  Dess b1-Apollo '68 b1 

Zondag 9 maart stond de wedstrijd tegen Apollo voor ons op het programma. Het was prachtig mooi 

lente weer en iedereen was mooi op tijd aanwezig op een klein misverstand na . We vertrokken 

richting Hensbroek om er hopelijk een mooie zondag van te maken. Tijdens de warming up hadden 

Jeroen en Robin overlegd en besloten dat als wij de toss zouden winnen we van speelveld gingen 

ruilen i.v.m. de zon. We hadden een paar mooie combinaties en na het goed door zetten van Wouter 

kon Robin de welverdiende 0-1 binnen schieten. Helaas schoot Apollo uit een vrije trap de 

gelijkmaker binnen. De ruststand was dan ook 1-1. Na de rust werd het spel vanaf de tegenstander 

wat harder en gemener. We bleven ons eigen spel spelen wat tot resultaat had dat Robin werd neer 

gehaald in het strafschop gebied van Apollo hij benutte de gekregen penalty zelf. Toch was de 

wedstrijd nog niet gespeeld en kwamen er aan beide kanten kansen maar helaas voor ons ging de bal 

er niet in en bij de tegenstander wel wat de einduitslag 2-2 maakte. We zijn nog steeds goed bezig in 

de 2e klasse en hebben nog niet één wedstrijd verloren.  

Maickel 

Wedstrijdverslag.  Dess b1 - Zwaagdijk b1 

Afgelopen zondag 16 maart stond de wedstrijd tegen de gemengde 

b1 van Zwaagdijk op het programma ik had zaterdag avond nog een 

bericht gekregen van een speler dat ie de volgende dag ook present 

zou zijn ik had hier mijn vraagtekens bij waarom ik deze melding zo 

laat kreeg daar ik met de persoon in kwestie had afgesproken dat ie 

donderdag uiterlijk vrijdag zou aangeven of ie aanwezig zou zijn. 

Tegenwoordig zijn we bij thuiswedstrijden drie kwartier voor begin 

van de wedstrijd aanwezig al is dit nog niet bij iedereen even duidelijk 

maar dat dan ook nog de wastas met schone kleding thuis is gebleven 

brengt toch wel wat lichte paniek. Hier door werd alles vertraagt en kon er geen goede warming up 

plaats vinden . De scheidsrechter begon tien minuten voor aanvang namelijk met het protocol van de 

pascontrole, de tegenstander een prettige wedstrijd wensen en de minuut stilte voor de overleden 

Dirk Broers. De eerste tien minuten van de wedstrijd waren we allemaal nog zoekende en wat daar 

de reden van was is ondertussen besproken. Ondertussen werd mij ook weer duidelijk waarom de 

geblesseerde speler deze week weer aanwezig was dit was het elftal met de dames waar hij bij de 

uitwedstrijd van ons nog zeer sociaal was geweest tegenover deze speelsters toch wilde hij graag 

vandaag op een andere positie spelen. We kwamen naarmate de wedstrijd vorderde beter in ons 

eigen spel en kon Robin in de 17e minuut de 1-0 binnen schieten. Dit was een mooie opsteker en gaf 

ons goede moed na een mooie actie tikte Krijn in de 23e minuut ons 2e doelpunt achter hun keeper. 

Toch gaf Zwaagdijk zich nog helemaal over en vielen ook aan alleen jammerlijk voor hun belandde de 

bal op de lat. We controleerden de wedstrijd steeds meer en maakte Nick V het 3e doelpunt in de 

28e minuut. Na hun aftrap zette Krijn meteen goed druk daardoor kwam de bal bij Robin die in de 

30e minuut weer kon scoren. Niet lang daarna kwam voor mij persoonlijk misschien wel het mooiste 

doelpunt van de wedstrijd namelijk Luuk die de keeper van de tegenstander poortte en daardoor de 

5-0 maakte. Het zesde doelpunt voor ons kwam voort uit het goed bal voordeel geven in ons eigen 

strafschopgebied van de scheidsrechter en wij er een snelle aanval van maakte de bal van Krijn werd 

geblokt maar Robin schoot hem vanaf de rand zestien binnen. In de rust werd er toch serieus over de 

tweede helft gesproken omdat we nu de wind tegen zouden hebben. Dat we dat goed hadden 

ingeschat bleek ook wel want de tweede helft kwamen we niet lekker meer in ons spel en kon 

Zwaagdijk wel scoren uit een penalty. Over de tweede helft valt hier niet zoveel meer te melden wat 

er niet goed ging is besproken na de wedstrijd in de kleedkamer. Mijn dank gaat nog wel uit naar 

Klaas en Luuk B en ook naar Brian die als supporter kwam en ze schoenen ging halen omdat sommige 

spelers uit de B1 selectie minder fit waren dan ze zelf hoopte. 

Maickel 
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Spirit’30 m.e.1- D.E.S.S. m.e. 1 

Zaterdagochtend 8 maart half tien verzamelen om weer lekker te voetballen. 

Via een mooie toeristische route volgens Karin kwamen we aan. De meiden 

hadden er weer zin in al stond de tegenstander bovenaan. Jullie begonnen 

goed aan de wedstrijd en dat was ook te zien jullie boden de tegenstander veel 

tegenstand. Mariët was even vergeten dat als het een keepersbal is je hem dan 

niet hoeft in te gooien. Na een mooie uittrap van Wies ging de bal weer verder 

in het spel. Dankzij het mooie verdedig werk van Kim en het onwijs goede keep 

werk Wies  wisten jullie drie pogingen op doel mooi tegen te houden. Maar 

helaas door een (on) terecht doelpunt werd het net voor de rust helaas 1-0 

achter.  Zo na een lekkere beker limo gingen jullie volgens mij weer met volle 

moed het veld op. Maar aangezien het nog een beetje druk was in de kantine 

waren we iets later bij het veld maar dat wil niet zeggen dat wij de kans die 

Alexandra had om het gelijk te maken helaas niet mocht lukken wel gezien. 

Esmee was ook lekker bezig op het veld en maakte het de tegenstander erg 

lastig. Marit stond ook goed haar vrouwtje en liet zich net als Megan niet gek 

maken . Myrthe en Mariët die normaal wel goed zijn voor een puntje kregen 

hem er niet in. Terwijl de keeper van de tegenstander hem niet al te best 

uitschoot kregen jullie een kans maar de geluksgodin was vandaag niet aan 

jullie kant .Tjee meiden wat zijn jullie gegroeid en wat zijn jullie met zijn alle 

een goed team samen. Hou dat vol dan gaan jullie er zeker komen. Volgende 

week thuis tegen Always Forward die bij het lezen van het stukje al plaats heeft 

gevonden succes en wie weet …………. 

 

Groet Tamara 
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Oosthuizen MC1 – DESS MC1 

De topper tegen Oosthuizen stond vandaag op het programma. We hadden allebei 7 punten 

na 3 wedstrijden, waardoor we gedeeld eerste stonden. De winnaar van vandaag zou dus 

goede zaken doen. Noa speelde niet vandaag door een blessure, maar was (net als haar 

rijdende moeder) gelukkig wel mee om aan te moedigen. De overige 14 meiden waren er 

allemaal klaar voor. We begonnen in de volgende opstelling: 

 

Anna 

      Tess  

Bente          Sabine 

     Lois 

  Lisa      Marloes 

     Karlijn 

Sandra          Merel 

     Mandy 

Wissels: Irene, Valerie, Margot 

Oosthuizen had in de eerste 10 minuten het betere van het spel, maar werd niet echt 

gevaarlijk. Ze tikten wel de bal goed naar elkaar over, waardoor je wel kon zien dat het geen 

mazzel was dat zij nu ook bovenaan staan. Af en toe kwamen wij er ook uit, maar ook wij 

werden niet echt gevaarlijk, vooral ook door de laatste man van Oosthuizen, die groot, snel 

en sterk was. Uiteindelijk eindigde de 1
e
 helft met een 2 schoten van afstand die Anna 

allebei goed tegenhield en een corner die in 1x op de paal belandde. 0-0 Bij rust dus. 

 

In de tweede helft kregen wij weer wat kleine kansjes, maar was Oosthuizen weer de iets 

betere ploeg. Een vrije trap van Lisa ging net naast en een scrimmage voor het doel van 

Oosthuizen werd door ons niet tot doelpunt gepromoveerd. Aan de andere kant had Anna 

het iets drukker, maar doordat ze goed oplette, kwam ze goed haar doel uit en onderschepte 

zo al veel ballen. De verdediging werkte hard en deed alles wat ze konden. Het middenveld 

hielp waar het kon, maar dat zorgde er wel voor dat we steeds minder vaak van onze helft 

afkwamen. De aanval wachtte op een kansje en uiteindelijk kwam die er voor Merel. Helaas 

ging de bal naast. Het leek 0-0 te blijven, tot 2 minuten voor tijd. Een Oosthuizen-speler 

passte de bal naar hun linksvoor, die de bal in het doel schoot. Jolanda steekt haar vlag 

omhoog, want het was buitenspel. De scheidsrechter “had het anders gezien”, dus dan kun 

je hoog en laag springen, maar het doelpunt wordt goedgekeurd. De verder prima fluitende 

scheidsrechter drukte zo z’n stempel op de wedstrijd en dat was jammer. 0-0 Had een 

eerlijke uitslag geweest. Nu was het harde werken allemaal voor niks. Met een ontevreden 

gevoel gingen we van het veld, maar gelukkig was de gezelligheid 

uiteindelijk weer aanwezig. De zin: ”Als we thuis tegen ze moeten 

winnen we gewoon.” Laten we die gedachte vooral vasthouden tot 

die tijd.        

  

Jelle 
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Dess MC1 – Westfriezen MC2 
Vol goede moed begonnen we de wedstrijd tegen Westfriezen. Natuurlijk eerst 

een wedstrijdbespreking van Jelle met taart van Jolanda vooraf.  

Wij begonnen de wedstrijd met een minuut stilte en alle speelster droegen een 

rouwband uit eerbetoon voor Dirk Broers.  

De wedstrijd begon niet heel sterk. Maar na een minuut of 10 was al wel duidelijk 

te zien dat wij de betere partij waren. Veel mooie acties maar het scoren wilde 

nog niet echt lukken. Totdat Irene doorbrak en de 1-0 scoorden waarop er nog 

een volgde voor de rust . Anna had nog geen een bal gehad voor de rust.  

Noa kwam met de slimme theorie dat als we meer dan 10 doelpunten maakten wij 

nog kampioen konden worden op het doelsaldo dus wij gingen voor zo veel 

mogelijk doelpunten. Valerie scoorde na de rust het 3de doelpunt. Irene scoorde 

nog een keer en Valerie de laatste.  

10 zijn het er helaas niet geworden maar met de winst van 5-0 zijn we ook heel 

erg blij. Super gespeeld meiden! Ik kreeg de taak om de pen door te geven aan 

de volgende dus de volgende keer schrijven Bente en Merel een stukje. 

Marloes  
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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: 

 

6 april     Marit de Boer – Megan Verhoeven 

 4 mei     Tom Zijp  – Stijn o/d Kelder 
 

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 13.30 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. 

 


