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                    40e jaargang  Nr  8            

  

 

                    

         10 nov 2014 

 

 

Schellinkhout 1 – DESS 1 5-2  (2-11-2014) 
 

Vandaag stond voor DESS de belangrijke uitwedstrijd tegen Schellinkhout op het 

programma. Na het verlies vorige week tegen Flevo, was winst noodzakelijk om in het spoor 

van koploper Jisp te blijven. In het begin van de wedstrijd leken de mannen zich daar ook 

van bewust, want DESS begon uitstekend aan de wedstrijd. Ook Schellinkhout zat er fel op 

en wilde vooruit voetballen, waardoor het in het begin een open wedstrijd was. Sjoerd 

Beuker trad enkele keren goed op bij afstandschoten van Schellinkhout. Toch had DESS op 

voorsprong moeten komen. Eerst was het Kevin Slooten die tot 2 keer toe een opgelegde 

kans mistte, schoot Ruben Kistemaker uit een corner op de paal en was het Chris Keesom die 

zijn lichaam goed gebruikte in een sprintduel en in het 1 tegen 1 duel met de keeper de bal 

in het doel schoot. Het was dan ook onbegrijpelijk dat de scheidsrechter deze treffer 

annuleerde. Het waren de eerste tekenen van het feit dat de scheidsrechter niet in het 

voordeel van DESS aan het fluiten was. Gedurende de eerste helft kreeg DESS nog enkele 

mogelijkheden via Nick Hiemstra en Pieter Schuit maar gescoord werd er helaas niet. Als je 

dan zelf niet mag en kunt scoren, dan valt de goal meestal aan de andere kant. Ook nu bleek 

deze wijsheid weer waar, want Schellinkhout kwam voor rust op 2-0 door beide keren niet 

goed ingrijpen van de DESS-defensie. Keeper Sjoerd Beuker nam de schuld op zich van de 

twee tegentreffers maar of dat terecht was, valt te betwijfelen. Je weet nu eenmaal dat je 

als keeper je geen fout kunt permitteren, want de kans dat dat wordt afgestraft, is groot. 

Maar goed, DESS ging dus met een 2-0 achterstand en een enorme kater van de thee 

genieten.  

 

Tijdens de rust namen de spelers van DESS zich voor om de achterstand in de tweede helft 

goed te maken. Dat dit nog mogelijk was, daarvan was iedereen van overtuigd. Het was 

echter al snel duidelijk dat de scheidsrechter en de assistent van Schellinkhout, andere 

plannen hadden. Eerst viel al snel de 3-0 voor Schellinkhout. Dit doelpunt werd gescoord 

terwijl de maker in buitenspelpositie stond. André Appel die vandaag Jan Keeman verving, 

gaf dit middels een vlagsignaal aan en bleef met het vaandeltje in de lucht staan, hiermee 

aangevende dat hij het niet eens was met de treffer. De scheidsrechter liep even naar hem 

toe maar besloot al snel de treffer goed te keuren. Eigenlijk was de wedstrijd op dat moment 

gespeeld. DESS kreeg nog enkele mogelijkheden maar telkens was het de assistent-

scheidsrechter die stond te vlaggen en de scheidsrechter die het vlagsignaal honoreerde. 

Zeker 3 keer was er geen sprake van buitenspel. Het was om moedeloos van te worden en 

het spel van DESS had hier zeker onder te lijden. Het werd slordiger en de angel was er uit. 

Het geloof op een goede afloop verdween met de minuut.  
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Dat het uiteindelijk 5-2 voor Schellinkhout werd, was alleen goed voor de statistieken. De 

doelpunten voor DESS werden gescoord door Nick Hiemstra (3-1) uit een penalty en Dian 

Bakker (4-2).  

 

Door deze nederlaag en de winst van Jisp, is de achterstand op de koploper gegroeid tot 6 

punten. Volgende week speelt DESS thuis de derby tegen HOSV. Een mooie gelegenheid om 

weer eens 3 punten te pakken en het zelfvertrouwen een oppepper te geven. 

 

De opstelling: 

Sjoerd Beuker, Fred van de Ven (85. Patrick Huijsman), Arthur Admiraal, Niek Nijland, Niels 

Kuip (75. Lars Dol), Bas Bos, Ruben Kistemaker, Pieter Schuit, Chris Keesom, Nick Hiemstra, 

Kevin Slooten (60. Dian Bakker) 

 

Ruud Wiersma  

 

 

 

 

 

 

DESS 1 – HOSV 1  6-2  (9-11-2014) 
 

Vandaag stond voor DESS de speciale thuiswedstrijd tegen HOSV op het programma. 

Speciaal, omdat het een derby is en het altijd leuke, sportieve  en spannende wedstrijden 

zijn. Ook nu hadden de mannen van DESS weer naar deze wedstrijd uitgekeken . Er werd een 

fel strijdend HOSV verwacht, want dat is per definitie de kracht van de ploeg uit Opmeer. 

Vanaf het begin van de wedstrijd was er echter maar één ploeg die wilde strijden voor de 

overwinning en dat was DESS. De spelers van HOSV gaven de spelers van DESS te veel ruimte 

en dan blijkt dat DESS een goed voetballende ploeg heeft met enkele individualisten die het 

verschil kunnen maken en het elftal op sleeptouw kunnen nemen. Binnen 18 minuten stond 

DESS al op een comfortabele 2-0 voorsprong. De 1-0 werd gescoord door Nick Hiemstra en 

de 2-0 door Dian Bakker, al had die nauwelijks door dat hij de bal toucheerde. DESS zat in 

een zetel en was heer en meester. Met verzorgd voetbal werd HOSV bestookt en het was 

wachten op meer treffers. De 3-0 viel echter pas in de 40
e
 minuut. Dian Bakker was het 

eindstation van een goede DESS-aanval en vallend knalde hij de bal in de verre 

benedenhoek. HOSV vond dit blijkbaar genoeg, want één minuut later werd de 3-1 gescoord. 

Het was de eerste echte aanval van HOSV en het eerste werk voor DESS-keeper Sjoerd 

Beuker. De bal verdween onhoudbaar onder de lat en onverwacht moest Sjoerd dus 

capituleren. De koek was nog niet op, want voor rust scoorde DESS nog één keer. Na een 

vlot lopende aanval over de linkerkant die bij Harm op de Kelder begon en via Pieter Schuit, 

Ruben Kistemaker en Dian Bakker bij Nick Hiemstra eindigde, werd de 4-1 gemaakt. Een 

wereldaanval en een genot om naar te kijken. Kort hierna floot de uitstekend leidende 

scheidsrechter Ari voor het rustsignaal. 
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De stemming was uiteraard opperbest in de DESS-kleedkamer. Het was zaak om niet 

overmoedig te worden, want in de tweede helft werd een agressiever HOSV verwacht, dat 

voor zijn kansen zou strijden. In de rust werd Harm op den Kelder gewisseld voor Bas Bos. 

HOSV bleek echter niet geleerd te hebben van de fouten in de eerste helft, want men bleef 

teveel ruimte weggeven. Het gevolg hiervan was dat Nick Hiemstra in de 51
e
 minuut de 5-1 

scoorde en de wedstrijd was definitief beslist. DESS had het vanaf dat moment moeilijk met 

de concentratie. Het verslapte iets, waardoor de wedstrijd dreigde “dood te bloeden”. HOSV 

kon het niet en voor DESS hoefde het niet echt meer. Lars Dol die was ingevallen voor Chris 

Keesom was dichtbij de 6-1 maar hij schoot hoog over. Een kwartier voor tijd scoorde HOSV 

uit het niets de 5-2. HOSV dat enigszins gefrustreerd raakte door het eigen spel, reageerde 

dit ten onrechte af op de scheidsrechter. Dit resulteerde in een rode kaart voor een HOSV-

speler. Het slotakkoord was voor doelpuntenmachine Nick Hiemstra. Uit een onmogelijke 

hoek krulde hij de bal fantastisch in de verre hoek en maakte hiermee zijn 4
e
 en voor DESS 

de 6
e
 treffer. Eindstand dus 6-2. 

 

Helaas heeft Schellinkhout niet kunnen stunten tegen Jisp, waardoor de achterstand op de 

koploper 6 punten blijft. Volgende week wordt er niet gevoetbald en daarna komt Jisp naar 

de Sportlaan in Benningbroek. Deze wedstrijd moet gewonnen worden om mee te blijven 

doen aan de titelstrijd. De spelers hopen dat vele supporters de weg naar het prachtige 

complex zullen vinden om ze aan te moedigen. 

 

De opstelling: 

Sjoerd Beuker, Jacob Bakker, Arthur Admiraal, Niek Nijland, Harm op den Kelder (45. Bas 

Bos), Ruben Kistemaker, Pieter Schuit, Niels Kuip, Dian Bakker, Nick Hiemstra, Chris Keesom 

(65. Lars Dol). 

Patrick Huijsman is niet ingevallen maar had al een hele wedstrijd in het tweede gespeeld. 

Patrick bedankt voor je wisselbeurt. 

 

Ruud Wiersma 
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Veteranen  Woudia – Dess 
 

De serie All Stars is weer dagelijks op NPO 3 om 19:50 uur. Echt een aanrader om te kijken 

en de voetbalhumor te ervaren. Het is natuurlijk niet vergelijkbaar met de veteranen van Dess, 

daar ligt de lat nog hoger. De lol/de humor/het sarcasme/de bierconsumptie, alles is in de 

hoogste versnelling.  Deze zondagochtend dus naar Woudia uit, hetgeen ongeveer te 

vergelijken is met PVCW uit zoals in All Stars (de aflevering staat ook op Youtube). 

De aanslagen die een speler van ons in het begin te verwerken kreeg werden niet gezien door 

de scheidsrechter. Ik weet wel dat het niet past om te klagen over de scheids, maar dit was te 

gek. Een speler van Dess liep naar de kantine en middels de omroepinstallatie van het 

hoofdveld kwam uit zijn mond de volgende dienstmededeling: attentie, attentie, attentie, in de 

kleedkamer van de scheidsrechter is een bril gevonden. Ondertussen was het 1 – 0 geworden 

voor Woudia.  

 

 
 

Vanaf de bank werd een analyse gemaakt. Onze Armand werd natuurlijk erg gemist; voor een 

andere aanwezige speler is het niet eenvoudig om het niveau van de veteranen aan te kunnen, 

het gaat namelijk om de instelling hoe moet je de tegenstander aanpakken. 

Nadat het 2 – 0 was geworden werden de geoefende gevechtsmachines van Dess wakker. Man 

van de wedstrijd deze zondag was Jan Korver die voor de aansluiting zorgde 2 – 1. Daarna 

maakte Kjell al snel de verdiende 2 – 2. Vervolgens nog een wissel voor de laatste 5 minuten 

(een speler van straat af geplukt) en als die man nu die ene bal eens goed kreeg aangespeeld, 

dan had alles anders afgelopen. 

                                                                                        Groeten Sjaak Mulder 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                Zondag 16 November Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
      

    GEEN THUISWEDSTRIJDEN  

      

                                                                        

                                                        Zondag 16 November Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 12.30  11.30 34253 Victoria O DA1 – DESS DA1 BEKERWEDSTRIJD 

         

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  1 November  

DESS F2 – Kwiek’78 F4 2-2 

DESS F1 – Berkhout F1 2-4 

DESS MC1 – KGB MC2 7-0 

DWB E1 – DESS E1 1-2 

HSV Sport ME1 – DESS ME1 0-8 

Alw.Forward C6 – DESS C1 2-1 

  

    

Uitslagen  zondag  2  November  

Schellinkhout 1 – DESS 1    5-2 

Woudia VE1 – DESS VE1   2-2 

Alw. Forward B4 – DESS B1 10-1 

DESS DA1 – Duinrand S DA1   6-4 

DESS DA2 – Monnickendam DA1   3-2 

  

  

  

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 23 November Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 14.00  38661 DESS 1 – Jisp 1 C. Wester 

A 11.45  120816 DESS 2 – Winkel 3  

      

                                                                        

                                                        Zondag 23 November Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 10.00   9.00 133881 SEW VE2 – DESS VE1  

 10.30   9.30 131197 Victoria O B1 – DESS B1 Klaas en Jaimy 

 11.00 10.00 115153 Blokkers DA2 – DESS DA1  

 12.00 10.30 115032 IVV DA1 – DESS DA2  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  8 November  

DESS E1 – Grashoppers E4 10-2 

DESS ME1 – Spartanen ME2 23-0 

DESS C1 – Blokkers C6   5-1 

DESS F2- Twisk F1   0-2 

Blokkers F8 – DESS F1   0-8 

HSV Sport MC1 – DESS MC1   0-9 

  

    

Uitslagen  zondag  9  November  

DESS 1 – HOSV 1 6-2 

DESS 2 – Alw. Forward 4 2-6  

DESS VE1 – Spartanen VE1 3-2 

DESS B1 – Medemblik B2 4-3  

Medemblik DA1 – DESS DA1 4-0  

  

  

  

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 2014 
 
 
 
Dinsdag 11 november  Bestuursvergadering 
 
Dinsdag 9 december  Bestuursvergadering 
 
 
N.n.b    Nieuwjaarsreceptie 
 
N.n.b.    Vrijwilligersavond 

 

 

 
 

  BALSPONSORING 
Tot nu toe was de animo voor het sponsoren van een wedstrijdbal voor DESS 1 nog niet echt  

groot te noemen, maar gelukkig kunnen we de eerste gulle gever een ereplaatsje  in de Odessa 

geven:  

 

De bal voor DESS1 - Flevo 1 (te spelen op 26/10) wordt gesponsord door Jan Visser 

 

Grote vraag is nu: Wie werpt zich op als balsponsor voor de 5e 
thuiswedstrijd???? 

Wil je DESS 1 bij deze  of een volgende thuiswedstrijd voorzien van een nieuwe 

wedstrijdbal? Neem dan contact op met Jan Peter Bos! Bel: 06-52199400 of mail: 

janpeterbos@hotmail.com. 

 
Uiteraard zijn we ook heel erg blij met balsponsoren voor de andere teams. 
 

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

HÉ SCHEIDS 
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen. 

 

Een dikke scheidsrechter kan het niet meer belopen. 

Arthur: 

‘Scheids, kom godverdomme eens uit de middencirkel!                              

D`r zit toch geen prikkeldraad omheen?’ 

Ruben: 

‘Vraag even aan het keukenpersoneel  of ze de frituur aanslingeren. Misschien dat hij dan in 

beweging komt.’ 
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 

Alle spelers van de selectie, de veteranen en de B-junioren worden dit 

jaar één keer opgeroepen voor het schoonmaken van de kleedkamers. 

Er wordt tijdig in de Odessa aangekondigd welke spelers op welke avond 

in de kantine worden verwacht. Hierdoor heeft iedereen de tijd om zijn 

agenda te blokken of een vervanger te zoeken. Indien een speler niet op 

komt dagen, zullen we deze een boete van 20 euro opleggen. Wanneer 

je aan de beurt bent om de kleedkamers schoon te maken, dien je om 

19:00 uur aanwezig te zijn.  

Het bestuur. 

Dinsdag 2 december 

Dirk-Jan Doodeman 

Erik Appel 

Gerrie Moolevliet 

Jacob Bakker 

Jouke Ingen 

Marcel Bartels 

Pieter Schuit 

Richard van Diepen 

 

 

Kantinelijst MC1 

 

23 november    Lois Karsten – Valerie Reus 

      januari     Mandy Vlaar – Irene Slagter    

  

 

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. 17:30 uur. 
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Van de bestuurstafel 

Schoonmaak coördinator gezocht 

Bij onze vereniging wordt er elke maandagavond in ons clubgebouw 

trouw en netjes schoongemaakt door een aantal enthousiaste meiden/ 

dames. Toch zou het nog prettiger zijn als zij een regulateur/ 

coördinator zouden hebben die eventuele roostergaten (b.v. bij vakantie 

of afwezigheid) kan voorkomen. Ook een klein oog voor detail kan soms 

prettig en handig zijn.  

Maar ook andere schoonmaakwerkzaamheden wil coördineren? Zoals 

ramen lappen, reclameborden schoonmaken. 

Wie o wie ziet zichzelf als onze nieuwe schoonmaak coördinator? Meld 

je dan gauw aan bij Afra Appel of een ander bestuurslid.  

Helpt u ons? 

 

 

KANTINEPERSONEEL GEZOCHT 
  

Voor de zaterdag kan u zich opgeven bij: 

Margit Kuper – 851046 

  

Voor de zondag: 

Afra Appel - 591803 
 

 

 

Coördinator kantinediensten. 
 

Gezocht: coördinator voor de kantinediensten 

voor de zondag. 

 

Inlichtingen bij Afra Appel  tel. 591803 
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Dess da1- Duinrand s da1. 
 

Onze wedstrijd begon met een heerlijk stukje appeltaart van keeper baas. 

(vanege een vergeten verslag van de vorige wedstrijd). 

 

De warming up was gedaan, overgetikt en keeper was ingeschoten, begonnen we 5 minuten 

eerder aan de wedstrijd dan gemoeten. 

Na 5 minuten goed gepaast schoot rosalie zachtjes de eerste doelunt erin, 1-0 voor dess. 

We hadden voor de wind en speelde lekker over, na 7 minuten schoot Anne met links de bal 

mooi in het doel. 2-0. 

niet veel later  kreeg Vera via anne de bal en schoot hem er ook keurig in 3-0. 

Duinrand werd hier wakker van en wist voor de rust nog een puntje te scoren. 

Met 3-1 gingen we de rust in, en moesten we na de rust met tegen wind verder zien te spelen, 

maar wel met een stralende zon. 

 

Net aan de tweede helft begonne te wezen wist iris hem ook nog eventjes netjes in het doel te 

krijgen. 4-1. 

Marije (kruimel) was ook goed bezig op de rechter kant, kreeg een mooie lange bal van 

charlotte mee en legde deze keurig het doel in 5-1. 

Denise had het hiervoor nog maar rustig op doel, maar ze werden steeds feller, en kwamen 

steeds meer richting onze doel gewandelt. 

Het werd al snel 5-2 en zo volgde er nog 2 ballen van duinrand in. 

Ook rosalie wist er nog 1 in te schieten. 

We sloten de wedstrijd met de eindstamd 6-4 voor Dess. 

 

Iris nog bedankt voor het mee spelen. 

 

#14 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 15-11-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  147222 DESS F2 – TSV Twisk F1 Luuk Bontekoning 

 11.00  98257 DESS MC1 – Zouaven de MC2 Roland Bontekoning 

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

      

      

      

      

 

Zaterdag 22-11-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  59619 DESS F1 – Grasshoppers F2 Thom v Schagen 

      

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09.00 08.00 75867 Zouaven de E10 – DESS E1 Daniel,jordi,dave 

 09.00 08.00 147225 Kwiek’78 F4 – DESS F2 Finn,damian 

 09.00 08.00 58264 Flevo C1- DESS C1 Max,vince,gijs 

 11.30 10.30 75861 Wieringermeer ME2 – DESS ME1 Wies,marit 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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Dynamo – Dess MC1 
 

Zaterdag 25 oktober stond de laatste zware wedstrijd van dit seizoen op het programma. Als we de 

statistieken van Jelle mogen geloven.  

Er viel nog een inspeelbal te verdienen. Dus er stond nogal wat op het spel.  

We moesten uit tegen Dynamo, Ursem. Best lastig te vinden voor sommige.  

Jack was het zonnetje van de dag. Hij had nieuwe voetbalschoenen die zo veel licht gaven dat hij niet 

meer te missen was langs de lijn.  

Zie foto. Jammer dat de Odessa niet in kleur wordt gedrukt. 

 

 
 

We begonnen goed. Meteen na het fluitsignaal was 

de stand al 1-23. Heel mooi zo'n elektronisch 

scorebord en een keertje met 23 doelpunten voor 

staan is ook lang niet gek. Gelukkig hadden ze het 

bord later onder controle en kon de wedstrijd serieus 

beginnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al snel bleek dat er van een zware wedstrijd geen 

spraken was. Er werd door onze meiden goed over getikt. Wat in de rust al resulteerde in een 6-0 

voorsprong.   

De meiden hadden bedacht dat ze de inspeelbal konden verdienen wanneer  ze zouden winnen met 

10 doelpunten verschil, dus er was nog werk aan de winkel.  

Het mooie van de wedstrijd was dat beide partijen bleven voetballen. Best knap als je zo ver voor of 

achter staat. Langs de zijlijn was het mooi om te zien hoe graag jullie die bal wilde verdienen.  
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En jullie hebben hem terecht gewonnen. Uiteindelijk floot de scheidsrechter af bij 0-11.  

Prima score voor een te verwachte "zware wedstrijd".  

Tot nu toe onverslagen. Ik hoop dat we tegen de iets mindere tegenstander ons ook staande kunnen 

houden.  

Tess ik had beloofd je naam te noemen in mijn stukje. Dus bij deze, Tess, Tess, Tess, Tess, zo goed? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meiden het is iedere keer weer een genot te zien hoeveel plezier en lol jullie hebben voor, tijdens en 

vooral na de wedstrijd.  

Succes in het verdere seizoen.  

 

Groeten Jolanda. 
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DESS ME1-Spartanen ME2 

23-0 

Het begon allemaal al goed. Want we gingen het veld op en hadden veel zin om 

te voetballen. Spartanen heeft alles nog verloren en wij nog geen een keer.  

Vorig jaar waren wij een-na-laatste geworden en nu gaat het al veel beter. 

De wedstrijd begon en na 1 minuut stond het al 1-0 dankzij Myrthe. 

Spartanen mocht de aftrap nemen en Esmee pakte de bal af en scoorde en het 

was 2-0. en het werd daarna al snel 3-0 door Myrthe. Daarna pakte Myrthe de 

bal af en schoot op doel maar die had de keeper. Maar Esmee kon de bal pakken 

en greep meteen haar kans. En het lukte bij Esmee wel en het was 4-0. Daarna 

scoorde Myrthe nog een keer de 5-0. Maar Fleur die wou ook zeker nog een keer 

scoren en pakte meteen de bal af toen er gefloten werd en scoorde een 

fantastisch mooi doelpunt in het hoekje. Maar Alexandra wou ook nog een keer 

scoren en vroeg toen dus aan Esmee de bal en scoorde. Wies die stond op doel. 

Het was voor haar heel erg saai en ze wou de tweede helft ook voetballen. En 

Fleur die wou wel op doel. Maar we moeten onze verdedigers niet vergeten want 

die deden het ook fantastisch. Want dankzij Kim en Megan en Anouk kwam er 

maar één bal op doel. En die hield Wies natuurlijk tegen. Dus toen was de rust 

voorbij en gingen we er weer vol tegen aan. We gingen weer het veld op en 

Myrthe scoorde meteen weer met een hattrick. maar Wies die wou ook erg graag 

scoren. En ging dat dus ook doen maar ze scoorde niet een keer maar wel drie 

keer achter elkaar dus toen had zij ook een hattrick. Fleur die kreeg daarna een 

bal op doel en die hield ze erg goed tegen. Daarna pakte Mariët de bal af en 

schoot op doel en de keeper dook zelfs aan de kant dat deed ze trouwens bijna 

bij iedereen. En het was 14-0. toen wisten we wel dat we gingen winnen. Maar 

ja een doelpuntje erbij is natuurlijk nooit erg en toen scoorde Marit dus de 15-0. 

Maar daar liet Myrthe het niet bij en scoorde de 16-0. De tegenpartij deed alle 

wissels ook in het veld. Maar Mariët ging ook 

nog voor een puntje meer en scoorde de 17, 

18, 19 en 20-0  dus dat was nog een hattrick 

plus nog een doelpunt erbij. De Spartanen 

werden erg moe maar hadden dus geen 

wissels meer. Toen scoorde Alexandra nog een 

keer en daarna Mariët weer en toen Alexandra 

nog een keer. Wij waren dus heel erg blij en 

Spartanen niet zo erg. Maar ze konden wel 

goed penalty schieten. En volgend jaar gaan 

zij ook wel wedstrijden winnen. 

  

Geschreven door Mariët. 
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DESS F2 – Kwiek F4: 2-2 
 

We hadden wat opstartproblemen deze zaterdag: geen scheidsrechter, een jaarlijks 

terugkerend fenomeen aan het begin van het seizoen als de nieuwe fluitisten nog niet gewend 

zijn aan het schema. Geen probleem, Tamara de Boer nam stoer de fluit ter hand en nam de 

eerste 10 minuten waar alsof ze nooit anders deed. Margot was er vanuit bed binnen een 

kwartier en nam het toen uitstekend over. 

 

Van Kwiek hadden we in de oefenwedstrijd 5-2 verloren, dus daar was wat goed te maken: 

Thomas en Wess zorgden voor een 2-0 voorsprong bij rust. Helaas kwam Kwiek in de tweede 

helft terug tot 2-2 en dat ondanks bijzonder goede keeperswerk van Damian. De penalty’s 

wonnen we wel en we konden met een goed gevoel naar de kleedkamer.  

 

DESS F2 – Twisk F1: 0-2 
En weer opstartproblemen, nu bij 2 spelers, die nog even niet door hadden dat je iets eerder 

dan half twaalf aanwezig moet zijn als je om half twaalf moet spelen. Een klassieke 

vergissing bij een jongste team. Gelukkig was de uitgeleende Thomas al terug van de 

wedstrijd met de F1 en konden we toch met z’n zevenen beginnen. De Koopmansjes waren er 

razendsnel na een telefoontje.  

DESS speelde ontzettend goed. Guus, Mike, Thomas en Tijmen bleven aanvallen en zetten de 

verdediging van Twisk voortdurend onder druk. Twisk had wel een hele goede keeper. En 

hoewel wij het meest in de aanval waren, maakte Twisk voor rust de 0-1. Supporters van de 

E1, die heel sportief waren komen kijken, leidden ongewild onze eigen keeper af. Maarten 

stortte zich met gevaar voor eigen leven nog voor het schot, maar het mocht niet baten. We 

stonden achter. Tijd voor limonade. Helaas had de kantine niet in de gaten dat er op het  

B-veld ook gespeeld werd, maar Bas en Judith 

maakten dit direct in orde. Inmiddels begonnen we 

aan de mandarijnen die moeder Wess in de schone 

kledingtas had verstopt: leuke verrassing. De tweede 

helft zag er hetzelfde uit: DESS steeds in de aanval, 

Nick, Wess en Finn voerden de aanval aan vanaf het 

middenveld en onze Julia was het meisje van Twisk, 

dat een kop groter was dan zij, veruit de baas. Heel 

goed, Julia! 

De Twisker coach sprak zijn bewondering nog uit 

voor onze spelers: ”Die van jou spelen naar elkaar 

over”, zei hij. En zo was het. Goed gespeeld team. 

Tot volgende week! 

 

Anita    
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1 

 

 

23 november     Cas Ursem – Lars o/d Kelder 

 

 

Jongens en meiden, hierbij de data wanneer jullie in de  

DESS-kantine verwacht worden. Als je niet kunt, 

dien je zelf voor vervanging te zorgen. Het duurt van 13.35 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESS loterij 
  
Oproep ! 
 
Heb je thuis nog nieuwe spulletjes staan, waarvan je denkt: Wat moet ik ermee? 
Voor de loterij van DESS kunnen wij ze misschien nog wel gebruiken. 
Dus heb je nog iets staan wat ook nog in de originele verpakking zit, 
zoals bv, aardewerk, sfeerlichtjes, dienblaadjes, etc. denk dan eens aan ons. 
Je kunt je spullen inleveren bij Tineke Slagter, Dr. de Vriesstraat 24. 
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Benningbroek / Sijbekarspel 

 

Beste sportvriend, 

 

Natuurlijk heeft ook u een warm gevoel voor de sv DESS.  

DESS wil graag een belangrijke rol blijven spelen binnen de dorpskernen Benningbroek en 

Sijbekarspel. Vele vrijwilligers helpen daarbij een welkom handje. 

Financieel kan DESS echter altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken, daarom is er de 

‘Vrienden van DESS’.  

Deze vriendenclub is in eerste instantie opgericht om ook particulieren in de gelegenheid te 

stellen een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Naast privé-personen, elftallen en 

vriendenclubs staat deze mogelijkheid natuurlijk ook open voor bedrijven. De bijdrage is € 20 

per jaar. Daarvoor wordt u vermeld op het grote bord in de gezellige DESS-kantine. Met uw 

bijdrage zullen tevens met name voor de jeugd extra aktiviteiten kunnen plaatsvinden en 

bijvoorbeeld ook broodnodige spelattributen kunnen worden aangeschaft. 

Wij hopen uw aanmelding binnenkort te kunnen noteren, alvast namens bestuur onze hartelijke 

dank. 

U kunt zich aanmelden voor de ‘Vrienden van DESS’ bij André Appel, Dr. De Vriesstraat 51, 

1654 JV Benningbroek. Tel. 0229-591803. E-mail adres; a.appel@quicknet.nl. U kunt uw 

bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening nr. 978096320  o.v.v. ‘Vrienden van 

DESS’. 

 

PS Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie  

het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


