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                    40e jaargang  Nr  17            

  

 

                    

         23 mrt 2015 

 

 

DESS 1 – Schellinkhout 1 1-1    22 maart 2015 

 

Na het debacle van vorige week (5-2 verlies tegen Oudesluis), kreeg DESS vandaag de 

gelegenheid om het zelfvertrouwen te herwinnen en de kater weg te spoelen. Dat moest 

dan gebeuren tegen Schellinkhout, een lastige tegenstander waarvan uit met 5-2 werd 

verloren. Dit affiche staat altijd garant voor een boeiende wedstrijd, omdat beide ploegen 

niet van elkaar willen verliezen. Ook vandaag zou dat weer het geval zijn. 

 

DESS verscheen op volle oorlogssterkte, want na 2 keer niet mee te hebben gedaan, was 

Nick Hiemstra weer van de partij. DESS had 15 man, omdat Harm op den Kelder vanwege 

een blessure een twijfelgeval was. Achteraf was het een goede beslissing, want Harm kon 

niet voetballen. Wouter Smit kon zodoende vandaag laten zien of hij het niveau van het 

eerste aankan. Overigens heeft ie dat tegen Petten enkele weken geleden al laten zien dus 

het vertrouwen hierin was groot. Hij startte samen met Jacob en Dian Bakker op de bank.   

 

Vanaf het eerste fluitsignaal was duidelijk dat zowel DESS als Schellinkhout direct de aanval 

zouden zoeken. Hierdoor ontstond er een open wedstrijd waarin beide ploegen kansen 

kregen. Waar Schellinkhout zich beperkte tot enkele afstandsschoten waar keeper Sjoerd 

Beuker steeds goed het oog in had, kreeg DESS enkele grote mogelijkheden. Pieter Schuit 

had de grootste kans. Eén keer liet Pieter de gehele Schellinkhout-achterhoede zijn hielen 

zien. Oog in oog met de keeper, lukte het hem helaas niet om die te verschalken, de bal 

verdween net naast het doel.  Ook Ruben Kistemaker en Chris Keesom hadden goede 

mogelijkheden maar scoorden niet. Na ruim een half uur spelen, raakte DESS Nick Hiemstra 

kwijt. Nick bleek toch niet fit genoeg om de wedstrijd te vervolgen. Ruben Kistemaker ging in 

de spits spelen, Arthur Admiraal achter de spitsen en Wouter Smit werd linkshalf. Tot de rust 

bleef het spannend maar gescoord werd er niet. 

 

In de tweede helft met Jacob Bakker voor Niek Nijland, vervolgde DESS de wedstrijd. Het 

bleef een enerverend duel waar DESS toch de betere kansen kreeg. Pieter verscheen weer 1 

op 1 met de keeper maar faalde helaas voor de tweede keer en ook Chris Keesom, die door 

Bas Bos prima vrij voor de keeper werd gezet, lukte het niet om te scoren. Kort hierna werd 

Chris door Dian Bakker vervangen. DESS knokte voor wat het waard was. In vergelijking met 

vorige week, was dat een verademing. Beide ploegen streden voor de overwinning en je 

kreeg het gevoel dat de ploeg die zou scoren, met de winst aan de haal zou gaan. 10 

minuten voor tijd lukte het Schellinkhout om op voorsprong te komen. Uit een vrije trap 

kreeg Sjoerd de bal niet lekker onder controle en de terugspringende bal werd door een 

“Schellinkhouter” in het doel geschoten. DESS dacht dat dit in buitenspelpositie gebeurde 

maar de scheidsrechter keurde de treffer helaas goed, 0-1. DESS liet zich niet van de wijs 



ODESSA                                                                                                                                2 

brengen en ging op jacht naar de gelijkmaker. Eerst was het de uitstekend spelende Wouter 

Smit die bijna de gelijkmaker scoorde. De keeper wist de bal net naast te tikken. Enkele 

minuten later viel toch de terechte treffer. Uit een prima vrije trap van Arthur Admiraal 

belandde de bal in het 16-metergebied voor de voeten van Ruben Kistemaker. Hij haalde 

droog en hard uit en scoorde de verdiende 1-1. In de slotfase lukte het beide ploegen niet 

meer om te scoren, zodat de wedstrijd in een gelijkspel eindigde. Zonder iemand te kort te 

willen doen, wil ik toch even melden dat Niels Kuip in mijn ogen bij DESS vandaag “the Man 

of the Match” was. 

 

Volgende week speelt DESS de derby uit tegen HOSV. Met dezelfde instelling als vandaag 

moet het lukken om weer eens 3 punten te pakken. We zijn er aan toe! 

 

Ruud Wiersma 

  

 

Dess Ve – Hollandia Ve                     15-3-2015 

  

Zondagochtend 9 uur lekker rustig genieten van een bak koffie , toen er een af bericht kwam 

van een voetballer wegens ziekte. 

Vlak daarna komt er een Veteraan binnen , die een klein beetje last had  van de 

zaterdagavond en adhd heeft 

Jezus wie verzint dit. Zet mij maar wissel, waren zijn woorden. 

Dat gaat niet lukken, we hebben er maar 11. 

Hee Gast bel even naar iemand. 

Oké , ik kan Kjell even bellen. 

Kjell gebeld, die moest even overleggen maar kreeg toch groen licht. 

Uit werd er met 4-3 verloren en die spits maakte er toen 4. 

Dus Armand werd op die spits gezet , met Robbert er achter als extra slot. 

Gerrie keepte de wedstrijd van zijn leven en stopte zelfs nog een penalty. 

Dus na een uur spelen was die nul bekend. 

Onze jongste Veteraan maakte er 3 en gaf hem nog een keer goed breed op Kjell.  

Dus de einduitslag was 4-0. 

Daarna kwam de derde helft en met onze jongste Veteraan erbij , loopt het soms weleens 

verkeerd af voor sommige. 

Wat zitten we mooi an he’ op de zondagochtend. 

Hee Gast haal effen pils. 

Hee MOC , schiet op doel . 

Als jij een verslag maak, doen ik zondag weer mee. 

En nog meer van dat slappe geouwehoer op de zondagmiddag . 

  

                                                                                       Nr 4 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                Zondag 5  April Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
      

    GEEn programma  i.v.m. Paasweekend  

      

                                                                        

                                                        Zondag 5 April Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

      

      GEEN programma i.v.m. Paasweekend  

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  Zaterdag 21 Maart  

DESS F1- KGB F3 1-0 

DESS F2 – Blokkers F8 1-9 

DESS C1 – Zouaven C8 9-0 

West-Frisia E5 – DESS E1 2-3 

Alw.Forward MD3 – DESS MD1 0-3 

Oosthuizen MC1 – DESS MC1 0-0 

Uitslagen  zondag 22  Maart  

DESS 1 – Schellinkhout 1 1-1 

DESS VE1 – Woudia VE1 4-1 

DESS B1 – VVS’46 B2 2-4 

Duinrand S DA1 – DESS DA1 5-3 

Monnickendam DA1 – DESS DA2 3-1 

  

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 2014/2015 
 
 
 
 
 
Dinsdag 7 april    Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 
Dinsdag 12 mei    Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 

 
Maandag 1 t/m zaterdag 6 juni  Voetbalweek  
 
Dinsdag 9 juni    Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
BALSPONSORING 
Het vinden van sponsors van een wedstrijdbal voor DESS 1 begint vruchten af te werpen!  

Na de eerste gulle gever, kunnen we de volgende schenkers van een bal bekendmaken:  

De bal voor DESS1 - Flevo 1 werd gesponsord door Jan Visser 
De bal voor DESS1 – Petten 1 wordt gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar  
De bal voor DESS1 – GSV 1 wordt gesponsord door Klaas Helder  
De bal voor DESS1 – Schellinkhout 1 wordt gesponsord door VRS Van Vugt 
 

Grote vraag is nu:  

Wie werpt zich op als balsponsor voor een van  de volgende thuiswedstrijden???? 

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. 
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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 7 april Dinsdag 5 mei 

Jaimy Vlaar 

Jordy Kool 

Kjell van Heumen 

Marco Kremer 

Mark Vlaar 

Nick Karsten 

Niels Kuip 

Wouter Smit 

Björn de Boer 

Frederik van der Ven 

Jelle Walma 

Maarten Gorter 

Matthijs Rood 

Patrick Huijsman 

Remco Swier 

Thom van Schagen 

 

 

 

 

Kantinelijst MC1 

 

19 April           Anna Hovenier en Noa Vlaar 

3 Mei              Cynthia Henneke en Karlijn 

Nijland 

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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Beste lezer, 
 
Bij s.v. DESS zijn er talloze vrijwilligers bezig om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien. Denk 

hierbij aan de bestuurstaken, het organiseren van diverse toernooien, het kantinepersoneel en het 

onderhoud van het gehele gebouw en terrein.  

Uiteraard kunnen deze vrijwilligers niet álle taken uitvoeren en zijn wij daarom op zoek naar 

vrijwilligers voor onderstaande vrijwilliger functies: 

 

• Schoonmaakcoördinator 

Bij de vereniging wordt er elke maandagavond door een aantal enthousiaste 

meiden/dames het clubgebouw schoongemaakt. Het zou prettig zijn als zij een 

coördinator kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld vragen en voor 

roostergaten (vakantie, afwezigheid). Je hoeft niet iedere maandagavond 

aanwezig te zijn, maar je houdt soms een oogje in het zeil en fungeert als 

aanspreekpunt voor deze meiden/dames. 

 

• Kantinepersoneel 

Op de zaterdag en zondag is de kantine geopend. Wie heeft er zin om eens in de zoveel tijd 

in de kantine te staan?  

 

• Kantinecoördinator voor de zondag 

Om alle vrijwilligers die graag in de kantine willen staan te laten weten wanneer zij verwacht 

worden, moeten er planningen worden gemaakt en ben je aanspreekpunt voor deze 

vrijwilligers. Dit geldt alleen voor de zondagploeg. 

 

• Klusjesteam op maandagochtend 

Vanaf heden gaan Cor Vlaar en Marja Kool iedere maandagochtend in de 

even weken van 09:00 uur tot maximaal 12:00 uur klusjes  uitvoeren op 

het sportcomplex. Denk hierbij onder andere aan ramen lappen en 

onderhoudsklusjes. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die dit team voor 

een paar uurtjes wil komen versterken. 

Je hoef niet alle keren te komen, als je tijd heb mag het. 
 
Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om een van bovenstaande vrijwilligerstaken op zich te 

nemen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Afra Appel via 0229-591803. 

 

Hartelijke groet,                    Bestuur s.v. DESS 

 

 

Oproep  oproep  oproep. 

Wie wil de Odessa overnemen om te drukken en te nieten en te zorgen dat de                            

bezorgers  hun stapeltje krijgen. 

Neem dan even contact op met Eveline tel: 591299. 
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Kantine diensten op de zaterdag. 

 

 

Groetjes Sonja en Tamara 
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Toernooiagenda jeugd: 
 

Organiserende vereniging: Datum:  DESS-teams die meedoen: 
SVW ’27 (Heerhugowaard) za 4 april  F2, F1 

    zo 5 april  E1 

    za 23 mei  C1 

 

Grasshoppers   za 4 april  ME1 

 

Vv Berkhout   za 4 april  MC1, C1 

 

Sv De Rijp   za 16 mei  F2, F1, E1, C1 

    zo 17 mei  MC1, MD1 

 

Vesterhavs Cup  vr 22 t/m ma 25 mei MC1 

 

 

 
 

 

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

HÉ SCHEIDS 
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen. 

 

Er wordt gefloten voor buitenspel. 

‘Willem-Jan:                                                                                                            

‘Scheidsrechter, dat kan nooit!’ 

‘Scheidsrechter:                                                                                                                                                  

‘Het is al gebeurd, jongen.’ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 28-03-2015 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  167180 DESS E1 – Valken de E2 Maarten Hovenier 

 11.30  160509 DESS MD1 – Blokkers de 
MD2 

Roland Bontekoning 

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 08.45 07.45 173319 Blokkers de F7 – DESS F1 Thomas,mike 

 10.15 09.15 179669 Zouaven de F8 – DESS F2 Anne,dawid 

 11.45 10.45 176303 Koedijk MC1 – DESS MC 1 Sandra,margot,Irene,mandy 

 13.45 12.45 185976 SV Spartanen C5 – DESS C1 Maarten,daan,tom 

 

Zaterdag 04-04-2015 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

    TOERNOOI   SVW’27  

      

 9.20 08.20  DESS F1 Nick, niek 

 13.15 12.15  DESS F2 Danique,benjamin 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

    LET OP  LET OP  TOERNOOI 
SVW‘27 

 

    ZONDAG 05-04-2015  

      

 9.20 08.20  DESS E1 Jordi,dave,siebe 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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Dess MC1- Zouaven de MC1 
 
Vandaag hebben we thuis gespeeld tegen Zouaven om 13:15 uur. Het is een hele erge koude dag 

vandaag, maar we gaan ervoor. Om 12:15 uur moesten we aanwezig zijn bij Dess. En Jelle ging 

natuurlijk vertellen wie waar gaat staan en waar we op moesten letten tijdens de wedstrijd. En 

natuurlijk nog een heerlijke taart van Loïs, Karlijn en Tess, want dat mocht natuurlijk niet ontbreken. 

Wij staan nu helaas op de vijfde plek van de zes dus er was nog veel te doen.  

De mensen die in het veld stonden zijn: 
 

Irene                    Valerie                    Sandra 
 

            Noa           Karlijn       Bente 
 

    Mandy               Merel                Sabine 
 

                               Tess 
 

                               Anna 
 

En Lisa, Loïs en Margot hadden voor nu even een beetje pech, want die moesten helaas op wissel. 

Uiteindelijk begonnen we de wedstrijd met volle moet. Na ongeveer amper 15 minuten stonden we 

ineens met 0-1 achter, maar in de laatste minuut schoot Irene met een heel mooi hoog schot in het 

doel. En stond het in de eerste helft 1-1.  

Toen na de rust gingen wij weer verder met de tweede helft. Irene gaf een hele mooie bal aan Merel 

en met een hele mooie actie schoot Merel de bal in het doel. En stonden we uiteindelijk met 2-1 

voor. Nog 10 minuten voor tijd maakte een tegenstander er 2-2 van. We probeerden en probeerden 

er nog 3-2 van te maken. En dat lukte ook nog met een eigen doelpunt van de tegenstanders. En 

vloot Anita de wedstrijd af en wonnen we met 3-2. 

Meiden jullie hebben fantastisch gespeeld en wie ik man van de wedstrijd vind krijgen jullie bij de 

training pas te horen. 

 

Sandra  

 

Oosthuizen MC1 – Dess MC1: 
 
Om 13:00 vertrokken wij naar Oosthuizen. 

Jelle was de weg even vergeten, gelukkig kwamen we ruim op tijd aan bij het voetbalveld. 

 

Oosthuizen mocht de aftrap nemen, helaas voor hun wisten we al snel de bal te veroveren. 

Er is lang overgespeeld en de bal heeft een paar keer het doel gevonden, hij kwam er alleen niet in.  

Na ongeveer een kwartier te hebben gespeeld moest Lisa van het veld af omdat ze een bal tegen haar neus 

kreeg, we mochten verder spelen maar heel sportief speelde de tegenstander de bal naar de keeper toe.  

Iedereen knokte voor de bal, er zijn veel kansen van beide kanten gekomen. 

Oosthuizen maakte veel overtredingen, hierdoor kregen we vaak een vrije trap die Tess mocht  nemen. 

 

In de 2
e
 helft heeft Sandra (waarschijnlijk) een blessure opgelopen aan haar knie, doordat Sandra er uit moest, 

kwam Merel erin.  

Ook in de laatste helft zijn er veel kansen gecreëerd, met een paar mooie reddingen van Anna. 

 

Eindstand: 0 – 0 

 

Volgende week gaan we er weer voor meiden! 

                                                                          Valerie Reus  
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Always Forward MD3-DESS MD1 
 

Vandaag moest DESS MD1 uit tegen Always Forward. We mochten in kleedkamer 2 onder de tribune. 

En ook mochten we op het A veld voetballen. Voor de wedstrijd begon het hard te regenen dus 

schuilden we nog even onder het afdak van de tribune. Na vijf minuten was het droog en de wedstrijd 

begon. We waren met veertien meiden dus hadden drie wissels. Dit was de opstelling;  

 

 

      Wies 

 

      Kim      

Marit           Alexandra 

      Megan 

 

Jasmijn           Esmee 

      Myrthe      

 

 

Dayenne     Mariët     Femke 

 

Wissels: Eva, Anouk en Fleur 

 

Zo begonnen we de eerste helft. Er werd gefloten en Mariët en Femke namen de aftrap. Always 

Forward kreeg een paar kansen maar of Alexandra, Megan of Marit schoten de bal weg en anders Kim. 

Mariët pakte de bal af en sprintte alle mannetjes voorbij ze schoot en het was raak GOAL Mariët had 

gescoord. Het stond 0-1. Always Forward nam de aftrap en wij pakte de bal af en de bal bleef een 

beetje op hun helft. Totdat Mariët de bal weer af pakte en naar het doel rende. Het stond 0-2. Het was 

rust en wij gingen de kleedkamer in. Na wat limonade en een hartje moesten we het veld weer op. Er 

waren wel een paar aanpassingen in de opstelling want Anouk en Eva stonden achter. Femke stond in 

de spits en Marit en Fleur stonden voor. Mariët, Alexandra en Dayenne stonden in de wissel. En voor 

de rest was alles het zelfde. Dit keer nam de tegenpartij de aftrap. Weer hadden hun een paar kansen 

maar die schoten ze naast. Myrthe rende als een speer naar voor en liet alle mannetjes achter haar. 

Weer was het raak en stond het 0-3. Hun namen de aftrap en na een paar minuutjes kregen ze de 

corner. Kim hield de corner tegen met haar hoofd. (dat deed best wel pijn) maar de corner zat er niet in 

dus dat was fijn. Wies had ook een aantal zeer mooie reddingen en Always Forward kon niet scoren. 

Knap van onze (eerste jaars) E-meisjes Marit, Esmee, Fleur, Wies en Jasmijn dat ze de bal van die 

grote meiden kunnen afpakken! De wedstrijd was klaar en het was 0-3 voor DESS!!! 

We hadden weer gewonnen!!! Ook kregen we na afloop een zakje chips van Eva voor haar verjaardag. 

 

NNuu  ssttaaaann  wwee  22ddee  

☺☺ 

Door Kim van Diepen. 
 

 

 



ODESSA                                                                                                                                13 

Vandaag met 9 toppers aanwezig tegen Medemblik.  

Niek op het doel, Karel en Jeffrey achterin, Nicky en Siebe middenveld en in de spits Collin en 

Thomas, Mike en Perry reserve spelers.  

Al snel werd duidelijk dat wij iets sterker waren wat ook snel tot 2 doelpunten leiden,  allebei op naam 

van Collin.  

Uit een goed geplaatste corner van Nicky kopte Mike er net niet in. 

Uit het veelvuldig meekomen van Perry kwam ook geen doelpunt. 

Tweede helft Siebe op het doel, Niek samen met Collin in de spits, 

helaas voor ons had Medemblik ook een andere keeper op het doel 

want geen enkele bal ging er meer in, 

zelfs het afstandsschot van Mike op de kruising, en vele pogingen 

meer, deze werden allemaal gekeerd door de uitstekende keeper. 

Helaas vielen ze wel aan onze kant. 

Ondanks het uitstekend verdedigen van Jeffrey en Karel.  

Maar toppers wat hebben we gestreden ik ben dan ook super trots op 

jullie en dat we gelijk hebben gespeeld maakt mij niets uit. 

Nog even een mededeling die zeker niet vergeten mag worden.  

Namens het team van Medemblik heb onze toppers de blauwe kaart 

ontvangen.  

Deze kaart staat als een compliment voor een sportieve wedstrijd en 

een leuke wedstrijd. 

Een trotse coach. 

 

 

 

Na vorige week gestreden te hebben als leeuwen moesten we vandaag tegen de nummer 1.  

De tos werd gewonnen door Dess, we stonden meteen op scherp, na een paar goede aanvallen kreeg 

onze spits Collin de bal een lange rush (beetje geholpen door de wind) volgde, ja hoor 1-0. 

We bleven de strijd voortzetten, helaas geen doelpunten meer. 

Tijd voor rust, ik als coach kon eigenlijk alleen maar zeggen dat we dit zeker verdienen, wat een strijd 

leveren we weer.  

2 de helft Thomas op het doel, weer gingen we de strijd goed aan, helaas kwam KGB beter uit de 

kleedkamer.  

Dus werd het erg spannend op onze helft, maar het blijkt maar weer dat we niet alleen goede spitsen 

hebben maar ook verdedigers, Jeffrey, Mike en Karel hielden goed stand en als KGB verder kwam 

hadden wij nog altijd ons uitstekend keepende Thomas want geen enkele bal ging er meer in.  

Jawel deze toppers hebben gewonnen van de nummer 1. 

Mannen, de coach kan maar een ding zeggen dit hebben jullie zelf verdiend want elke week zie ik dat 

jullie ervoor gaan.  

Zelfs jullie trainster kwam dit even zeggen na de wedstrijd.  

Nog even een mededeling, helaas moesten wij F1 en F2 het weer doen zonder de aangestelde 

scheidsrechters!!!! 

Mijn dank gaat dan ook uit naar Barry, Tamara en bijna altijd de goed fluitende Erwin.  

Ouders bedankt hiervoor.  

De trotse coach van de F1 Toppers.  
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DESS F2 – Westfriezen F10: 2-2 

 

Uit verloren we van dit team met 9-1. Waar zit het verschil? Er zijn verschillende 

mogelijkheden: 

 

1. Vorige keer was Maarten ziek en moest Finn op de foto. 

2. Benjamin maakte vandaag zijn velddeduut en bleek zeer zeker een verrijking van het 

team. 

3. Uit speelden we op kunstgras en hier bij DESS op echt gras. 

4. Jelle had afgelopen woensdag de training verzorgd. 

5. De scheidsrechter vandaag, en een hele goeie, was Maarten Hovenier. 

 

Hoe het ook zij: we startten met z’n tienen (zonder Damian en Danique) en met Maarten als 

laatste man en Finn in het doel bleek Westfriezen een hele klus te hebben om door de defensie 

heen te breken. De harde wegwerkers van Maarten en Guus kwamen vaak direct bij Julia, 

Wess en Mike terecht, die vooraan klaar stonden om op te stomen naar de overkant, en al vrij 

snel: 1-0 door Mike. 

 

Het middenveld werd steeds actiever: Anne ging als de brandweer, Dawid durfde steeds meer 

(nu nog alles de goeie kant op) en Benjamins spel getuigt van inzicht; hij is klein van stuk, 

maar voor de duvel niet bang. Inzicht laat ook Tijmen zien, door zeer behoedzaam steeds een 

goede positie te kiezen en goede passes te geven. 

 

Westfriezen baalde als een stekker en besloot de keeper mee te laten voetballen. E rekenden 

hierbij niet op onze attente aanvallers Wess en Julia. Wess haalde de bal op van het 

middenveld en schoot van afstand de bal richting het lege doel; Julia was mee gesprint en gaf 

voor de zekerheid het laatste tikje: een prachtige gezamenlijke goal: wat was de keeper boos! 

2-0 

 

Helaas was hij zo boos dat hij met al die energie toch ook de 2-1 maakte. En in de allerlaatste 

minuut was onze Maarten toch genoodzaakt om aan de rem te trekken en gaf scheidsrechter 

Maarten terecht een penalty. 2-2, Eindstand van een prachtige wedstrijd. 

 

De penalty’s waren 7-6 voor ons. 

 

Tot volgende week, 

Anita  
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1 
 

 

19 April           Maarten Hovenier en Dawid Sarnowski 

3 Mei               Tom Zijp en Peter Smit 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


