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Wedstr nr Wedstrijdprogramma
1-9-2009
143030

DESS 1-Twisk 1 beker

33529

DESS A1-ALC A1 beker

34928

DESS DA1-Apollo 68 DA1 beker

37968
34927
33591

DESS 1-Purmerland 1
DTS DA1-DESS DA1 beker
MOC1 A1-DESS A1 beker

Aanvang Vertrek Scheidsrechter
19.00

Roozendaal.A. LWNV31Q

2-9-2009
W.Kistemaker

3-9-2009
19.00

F.Honhoff

14.00
11.00
11.00

Zanten.N.S van

6-9-2009

10.00

13-9-2009
38628
133706
63133
65151
145109

MOC 1-DESS 1
Grasshoppers 3-DESS 2
Spartanen VE2-DESS VE1
DESS DA1-KGB DA1
DESS A1-Hauwert A1

14.00
14.00
10.00
11.45
14.00

Jong.E.de
13.00
9.00
F.Honhoff
W.Kistemaker

uitslagen

uislagen jeugd

ALC 1-DESS 1 beker 5-1
DWB 1-DESS 1 beker 1-8
Koedijk DA2-DESS DA1 beker 4-5
RKEDO A1-DESS A1 beker 9-1
DESS A1-ALC A1 beker
DESS 2-VVS 3 oefenw. 2-6
DESS DA-Apollo DA1 beker
DTS DA1-DESS DA1beker
MOC A1-DESS A1 beker

Winkel D1-DESS D1 1-5
Zouaven MA1-DESS MA1 4-1
DESS MD1-VVW MD1 11-1

Zondag wedstrijd coòrdinator
C.Reus relatie nr.GCJR71B
invullen door coach

Zaterdag wedstrijd coòrdinator
A.Moolevliet.relatie nr.
invullen door coach

RELATIE NUMMER VAN DESS IS
BBFW13I
Graag alle uitslagen van de
uitspelende teams opschrijven
op het bord in de kantine

De afgelastingen van de thuis
wedstrijden staan s'morgens
zo snel mogelijk op de KNVB site
bij clubs en competities onder
zoek op club (deze week)

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603.
West 1 categorie A standaard elftal
categorie B andere teams

OBDAMMER VETERANEN TOERNOOI VOETBALVERENIGING VICTORIA-0
ZONDAG 6 SEPT. 2009 AANVANG 10.00 UUR
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Agenda:

2 September

2009

Bestuursvergadering

7 Oktober

2009

Klussendag

23 Oktober

2009

Jaarvergadering

31 Oktober

2009

Dorpsveiling

4 November

2009

Bestuursvergadering

2 December

2009

Bestuursvergadering

Iedere eerste woensdag van de maand vergadert het bestuur.
Zou je graag (iemand van) het bestuur willen spreken kom dan langs tussen 20.00 en 20.15 uur.
Buiten dit spreekkwartier kan je natuurlijk altijd even bellen.

Rabo fietstocht
Zaterdag 12 september is de jaarlijkse RABO Fietstocht.
Noteer deze datum alvast in je agenda.
Nadere informatie volgt.
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OBDAMMER VETERANEN TOERNOOI VOETBALVERENIGING VICTORIA-0
ZONDAG 6 SEPT. 2009 AANVANG 10.00 UUR

Poule 1
Victoria 1
KSV - 't Kruis
DESS
V.V.S

KSV

V.V.S

10:00 10:25
DESS
10:30
10:55
- Victoria 1

11:00 11:25
Victoria 1 - DESS

KSV

11:30
12:00
– V.V.S

12:00
Lunchen

B - Veld
S. Leek
B - Veld
H. Steltenpool
B - Veld
W. Hoedjes
B - Veld
S. Does

12.40

12:45
13:10
Victoria 1 - KSV

B - Veld
S. Leek

13:15 13:40
DESS
– V.V.S

B - Veld
H. Steltenpool

13:45
Kwart finale

14:10
3-3

B - Veld
W. Hoedjes

14:15

14.40
1-1

B - Veld
S. Does

Finale

15:30
Prijsuitreiking

Kantine

17:00

Mooi Aanzitten
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Na 3 weken keihard getraind te hebben, stond afgelopen zondag de eerste bekerwedstrijd op
het programma. We beginnen dit jaar met 18 meiden waarvan er op dit moment nog 3
geblesseerd zijn. Merr zit met haar billen in Spain, Noortje en Lisa waren een weekendje weg
en Kim was nog steeds niet helemaal opgeknapt. Dit betekende dat we zonder keepster en met
maar 12 vrouw sterk op weg gingen naar Koedijk. Gelukkig was Noortje op tijd terug om
toch de wedstrijd te kunnen spelen.
Frank was al bij Koedijk en nadat we omgekleed waren kregen Laurien en Babs te horen dat
zij allebei een helft op doel moesten staan, omdat zij relatief het minst van ons allen getraind
hadden. De opstelling was als volgt:
Doel: Babs
Achter: Noortje, Lotte, Marijke en Sanne
Midden: Charlotte, Delia Juliette en Michelle
Voor: Mellany en Vera
Voor sommigen een plek waar ze nog nooit hadden gestaan, maar na een kwartier gevoetbald
te hebben merkten we dat het eigenlijk wel redelijk liep. Er werd lekker overgetikt, de spitsen
werden goed bereikt en er was rust in het spel. Michelle gaf vanaf de linkerkant weer een paar
heerlijke voorzetten, waarvan Vera er 3 wist af te maken. Een hattrick voor Vera en een 3-0
voorsprong voor ons! Na wat gestuntel van de verdediging van Koedijk wist een speelster de
bal in het eigen doel te schieten, waardoor we nog met 4-0 voorkwamen in de eerste helft.
Helaas wist Koedijk ook nog in ONS doel te scoren, waardoor de ruststand 1-4 was. De
tweede helft kwam Laurien onder de lat te staan en kwam Babs erin voor Noortje.
De tweede helft ging helaas een stuk minder goed. Vraag me niet hoe het kwam, want ik heb
echt geen idee. Er was onrust in ons spel, ballen werden maar een kant opgeschoten en daar
profiteerde Koedijk van. Ze scoorden 2x, waardoor het opeens 3-4 stond. Dit was wel even
schrikken, aangezien de eerste helft een stuk beter en makkelijker verliep. Gelukkig wist
Michelle er snel daarna
3-5 van te maken, waardoor de rust een KLEIN beetje terug kwam. Helaas wist Koedijk 10
minuten voor tijd er nog 4-5 van te maken. Ons doel werd vanaf dat moment de wedstrijd
uitspelen met deze uitslag en alle ballen die de verdediging kreeg werden weggeroeid. WEG
IS WEG!
De einduitslag werd dus uiteindelijk 4-5. Ik denk dat we Frank mogen bedanken voor alle
conditietrainingen van de afgelopen 3 weken. Laurien en Babs bedankt voor het vervangen
van Merr, jullie deden het erg goed. Dinsdag trainen en dan donderdag weer een
bekerwedstrijd. Wie zich dus verveeld donderdagavond: we spelen om 19:00 thuis tegen
Apollo 68.
#8
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Na een lange zomerstop mochten de mannen van de E1 weer het veld in. Met een paar nieuwe
gezichten uit de E2 en een verloren zoon er weer bij moest het gaan gebeuren op het toernooi
van Hauwert.
Met 10 man sterk moest maar eens blijken hoe ze de zomer hadden overleefd en hoe we
ervoor stonden als team.
Een beetje te laat vertrokken uit Sijbekarspel noodzaakte ons om de jongens aan te sporen
tijdens het omkleden omdat we daar maar 10 minuten voor hadden. Net op tijd konden we
aantreden tegen de eerste tegenstander van de dag F.C Medemblik. Deze hadden helaas een
speler te weinig maar wilden gewoon volgens de regels 7 tegen 6 spelen, ook prima. Wat onze
jongens die eerste wedstrijd lieten zien was een genot voor het oog, er werd overgespeeld en
goed verdedigd en hele mooie doelpunten gemaakt. Binnen korte tijd stonden we met 3-0
voor en bij de wissel al 6-0 waardoor we besloten er bij Dess een speler uit te halen omdat het
ook om de sportiviteit draait vonden we. De spelers waren het daar niet helemaal mee eens
omdat we zo telkens drie wissels hadden waardoor ze wat langer aan de kant moesten blijven.
Hier moest onze coach het team even toespreken en ze laten stoppen met mopperen.
Uiteindelijk wonnen we de eerste wedstrijd met 10-0 en was de volle winst binnen.
De tweede wedstrijd was tegen de Spartanen en al gauw bleek Dess ook voor deze
tegenstander de sterk en vloog het ene na het andere doelpunt erin. Verdedigers, aanvallers
bijna iedereen bleek in staat om te scoren zodat na 20 minuten er een 9-0 overwinning op het
scorebord stond. De mannen waren in de winning mood. De laatste tegenstander was M.O.C
en was van een iets zwaarder kaliber maar ook hier kregen we vat op, al duurde het wel even
voor de eerste goal viel. Door goed voetbal en goed te blijven opletten wisten we nog 2 goals
te scoren zodat we met een 3-0 winst de laatste 3 punten ook in de tas hadden.
Kampioenen kampioenen werd er al gezongen door de E1. Helaas voor de jongens geen
vaantjes en of beker; de punten worden meegenomen naar het toernooi van volgende week in
Opperdoes. Maakt niks uit mannen, als we volgende week weer zo presteren kan ons niks
gebeuren. We moeten het nog wel even laten zien maar wij hebben er vertrouwen in dat jullie
het gaan afmaken volgende week!!

Bauke Alkema

ODESSA

6

DESS ME1 !!!!!
Hallo allemaal, graag wil ik jullie met trots voorstellen aan onze meiden E1.
Dit is een fantastische groep meiden die allemaal gek zijn van het spelletje voetbal.
Afgelopen zaterdag hebben wij voor het eerst samen gespeeld, tijdens het Medemblik
toernooi bij ALC. Het was even zoeken naar de juiste opstelling en ook was het weer even
wennen na een hele zomer geen wedstrijden. Maar hoe verder de ochtend vorderde des te
beter gingen deze kanjers van meiden spelen.
Het enige wat van de wedstrijden belangrijk was is dat we in elke wedstrijd 1 doelpunt
gemaakt hebben ( Anne 1 x en Karlijn 2 x) en de laatste wedstrijd gewonnen hebben. En dit
ondanks de enorme regenbui die wij in die laatste wedstrijd over ons heen kregen. Volgens de
meiden hoefde ze niet meer te douche want dat hadden ze nu al gedaan. Toch leek mij de
warme douche in de kleedkamer een stuk aangenamer.
Maar goed ik heb jullie beloofd om in dit stukje onze ME1 voor te stellen, dus hier komen ze.
Op doel hebben wij een fantastische keeper genaamd Amy Moolevliet.
Lisa Swuste is onze lachebek in de verdediging samen met giebeltante Tess Karsten en de
regelmatig ook nog aanvallende Karlijn Nijland.
Op het middenveld hebben wij een paar kanjers lopen genaamd Myrthe Dekkers en onze
nieuwe aanwinst Iris Gorter. Zij kunnen echt razend snel het spel omdraaien met z’n tweeën.
Helpen de verdediging als het nodig is en geven mooie voorzetten aan onze spitsen.
In de spits hebben wij Margot Smit en Anne van Helden. Deze twee meiden hebben zelfs
tussen alle gezelligheid door, tijd om snelle sprintjes naar voren te trekken en op het doel van
de tegenstander schieten.
Ach, ik kan jullie na mijn eerste dag als coach van deze meiden al hele verhalen vertellen,
maar volgens mij kunnen jullie dit beter zelf komen bekijken. Zaterdag spelen wij de hele
ochtend op het DESS veld, dus kom gerust gezellig even langs.
Tot zaterdag!!!
Angelique
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Medemblik toernooi F1 29 augustus
Een nieuw seizoen start met het Medemblik toernooi. Een mooi toernooi om er in te komen en
elkaar te leren kennen. Dit seizoen bestaat de F1 uit Max, Nick (beiden 3e seizoen), Vince,
Gijs, Jeroen, Peter, Daan (allemaal 2e seizoen), Klaas en Maico (beiden ook al enige maanden
gevoetbald). Allemaal jongens met ervaring, dus “op papier” best een goede ploeg en in ieder
geval een gezellig team.
Jeroen en Sjoerd (trainer/coach) waren ziek, dus met 8 man sterk op naar Medemblik. We
konden alle wedstrijden 8 tegen 8 spelen, dus iedereen heeft lekker voluit kunnen voetballen.
Gijs was vandaag onze aanvoerder (en kreeg dus de 1e was mee naar huis).
De 1e wedstrijd was tegen Spartanen F5, allemaal wel wat aan de kleine kant. Dat bleek
eigenlijk voor alle tegenstanders te gelden. We gingen voortvarend van start met Maico op
doel, Klaas en Vince achter; Gijs, Max en Peter op het middenveld en Daan en Nick voor. Ze
deden het allemaal zo goed, dat er bijna geen bal op ons doel kwam en wij lekker konden
aanvallen. De eindstand was 3-0 met 2 doelpunten van Nick en 1 van Gijs. Ook bleek dat Max
de corner vanaf de hoek (!) voor het doel wist te krijgen, dus hebben we Max tot
cornerspecialist benoemd.
De 2e wedstrijd was MOC F2 de tegenstander, bij een aantal bekend (van het
zaalvoetbaltoernooi) als een goede ploeg. Vince, Klaas en Peter wisten alle aanvallen af te
slaan en Maico pakte de rest van de ballen. Uiteindelijk maakte Nick 1-0.
De 3e en 4e wedstrijd ging Klaas op doel, Daan achter en Maico speelde voor. Gijs zette ons
al snel op voorsprong (hij loopt langs zijn tegenstanders alsof ze er niet zijn!) en ook Nick
wist 2 keer te scoren. Slechts 1 doelpunt kregen we tegen (wel een heel mooi schot in de
bovenhoek), 3-1 voor Dess.
Ondertussen was wel duidelijk dat de F1 goed op dreef was. Gijs, Max, Daan en Vince
hebben allen ook tussen onze wedstrijden door nog met de MF1 meegedaan, die met wat
zieken te maken hadden, en ook daar hebben de mannen zich goed laten zien. Zowel Gijs als
Max (rechtstreeks uit een corner!) en Daan hebben daar een mooi doelpunt gemaakt.
De laatste wedstrijd was tegen SEW F4. Helaas begon het toen heel hard te regenen. Nadat
Nick en Gijs gescoord hadden, werd de wedstrijd vervroegd afgeblazen en konden we lekker
opwarmen onder de douche.
We hopen volgende week met het complete team te kunnen spelen en dan gaan we nogmaals
tegen deze tegenstanders voetballen, maar dan bij SEW.
Sandra.
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Onze eerste wedstrijd. MF 1
Zaterdag 29 augustus ons eerste toernooi dit seizoen.
Na de griep/diaree epidemie in ons dorp waar ons halve team last van had,
Gingen we richting Medemblik. Met de papa van Lisa als enthousiaste supporter
en sponsor van de AA-drink. Mandy was nog ziek en Valarie te logeren maar met
onze nieuwe aanwinst, Mariet, Kim en Mirthe zou het best gaan lukken.
De eerste wedstrijd tegen de jongens van Hauwert. Deze wedstrijd werd beslist
met een 1-1 stand. Prachtig doelpunt van Irene, goed gekeept door Nika en prima
overgespeeld door de andere meiden.
Vlak voor de 2e wedstrijd wilde Nika even niet meer keepen, ze was een beetje
misselijk en ze bleek gelijk te hebben.
Gauw gewisseld van keeper, nu kwam Loïs haar droom uit want zij mocht op doel.
Het werd een wedstrijd van 6 tegen 6 tegen de meiden van Moc. Helaas waren
ze net even sterker en verloren we met 1-0.
Loïs goed gekeept joh!
Na de sponsoring van de papa van Lisa (speelde erg goed zo alleen achter) waren
we klaar voor wedstrijd 3.
De jongens van ALC stonden al klaar. Omdat het energiepeil van de meiden
langzaam zakte kregen we wat steun van Gijs en Max. Zij wilden wel een extra
wedstrijdje mee spelen. De vaart zat er meteen in en we scoorde goed.
De eindstand was dan ook 3-2. 2 doelpunten gescoord door Max en 1 door Gijs,
dat zijn nog eens invallers, ze scoren meteen.
Na weer even opgewarmd, snoepje van Mirthe en uitgerust te zijn en wij lekker
met onze voetbalschoenen aan (wat eigenlijk niet mocht, volgens de meiden)in de
kantine hadden gezeten, zijn we klaar voor wedstrijd 4.
Voor de wedstrijd nog even een goede massage voor de spelers en coach en aan
de slag, dit keer met Daan en Vince.
Spartanen was fel maar we hielden goed stand. Loïs hield het doel goed dicht tot
enkele minuten voor het einde toen scoorde ze helaas een doelpunt. Maar we
lieten het er niet bij zitten en Daan scoorde met behulp van Irene binnen enkele
minuten de gelijkmaker.
Jongens bedankt voor jullie hulp, het waren mooie doelpunten.
Als we nu de stand op maken dan hebben we het geweldig gedaan, 1 verloren, 2
gelijk en 1 gewonnen.
Kim, Mirthe en Mariet jullie hebben het goed gedaan zo in jullie eerste wedstrijd
en ik zag jullie al mooie acties maken op het veld.
Ik hoop dat volgende week de griep en diaree epidemie over gewaaid is en jullie
fit zijn voor jullie volgende toernooi.
Ik heb genoten, groeten Jolanda
ODESSA
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Het jeugdvoetbaltoernooi van alle verenigingen van de Gemeente Medemblik
Op 29 augustus en 5 september is er weer het jeugdvoetbaltoernooi van alle verenigingen van de
gemeente Medemblik. Net als voorgaande jaren doen wij daar ook aan mee.
Dit toernooi wordt voor alle D, E en F teams georganiseerd.
Er per dag 3 of 4 wedstrijdjes van 20 minuten gespeeld.
In het volgende schema, staat per toernooidag aangegeven wat de vertrektijden zijn, welk veld er
gespeeld wordt. Ook staat er aangegeven wie er die dag mogen rijden.
Indien het niet mogelijk is om te rijden, vraag dan zelf een andere ouder.

Zaterdag 5 september 2009
Team
DESS F1
Dess MF1
DESS E1
DESS E2
DESS ME1
DESS D1
DESS MD1

Veld
SEW
SEW
Opperdoes
Opperdoes
DESS
MOC
DESS

Vertrek
9:15
9:00
9:25
11:00
9:40
9:00
9:30

Scheidsrechters zaterdag 5 september 2009 DESS:
ME1
10:00 - 10:20 Dian Bakker
10:20 - 10:40 Mark Swier
10:40 - 11:00 Dian Bakker
11:00 - 11:20 Anne Kuip
11:20 - 11:40 Mark Swier
11:40 - 12:00 Gerrie Moolevliet

Begin
9:45
9:30
9:55
11:35
10:00
9:30
9:55

Rijders
Gijs, Peter
Valerie, Mirthe
Jaimy, Thom
Joost,Sam
Timo, Jeroen

MD1
9:30 - 9:50 Yvonne Slagter en Marijke Appel
9:55 - 10:15 Gerrie Moolevliet en Anne Kuip
10:20 - 10:40 Yvonne Slagter en Melanie Swier
10:45 - 11:05 Marijke Appel en Gerrie Moolevliet
11:10 - 11:30 Anita van Arem en Melanie Swier

DESS jeugdspelersraad
Na een voorzichtige start vorig seizoen gaat de jeugdspelersraad dit jaar echt van start. In de
jeugdspelersraad zitten van de 3 oudste jeugdteams elk 2 leden. Van de A1 zijn dat Niek
Nijland en Thom Beuker, van de C1 Jacob Bakker en Mark Swier en uit de MA1 Wieneke
Klijnsma en Anne Kuip. De bijeenkomsten worden geleid door Sharon Bakker en Jelle van
IJperen. De jeugdspelersraad zal 4x bij elkaar komen dit seizoen. Er wordt dan onder andere
gesproken over de situatie binnen de teams en wensen vanuit de spelers.
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 36
Datum
Dinsdag THUIS
1 sept knvb beker
Dinsdag UIT
1 sept knvb beker
Woensdag Thuis
2 sept knvb beker
Woensdag UIT
3 sept Knvb beker
Zaterdag UIT
5 sept knvb beker
Zondag UIT
6 sept knvb beker
6 sept knvb beker

vertrek

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

18:30

30965

DESS D1 - Grasshoppers D1

Gerrie Moolevliet

19:00

29831

MOC C1 – DESS C1

Sjoerd, Dian, Sam

19:00

33529

DESS A1 – ALC A1

W. Kistemaker

17:30

18:30

144593 Dindua MD1 – DESS MD1

Mariska

12:00

13:00

30336

Kees, Klaas, Mark S.

10:00
13:00

11:00
14:00

33591 MOC A1 – DESS A1
141237 Andijk MA1 – DESS MA1

18:00

De Valken C1 – DESS C1

Thomas, Kris,
Maartje, Yvonne, Melanie

Programma week 37
Datum
Woensdag THUIS
9 sept knvb beker
Woensdag UIT
9 sept knvb beker
9 sept knvb beker
Zaterdag THUIS
12-sep
12-sep
12-sep
Zaterdag UIT
12-sep
12-sep
12-sep
12-sep
12-sep
Zondag THUIS
13-sep
13-sep

vertrek

18:00
18:00

8:00
8:30
9:00
10:00
11:30

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

19.00

141238 DESS MA1 – Westfriezen MA1

Anita van Arem

19:00
19:00

144592 VVS 46 MD1 – DESS MD1
31523 VVS 46 D1 – DESS D1

Maaike
Dave, Sonny

10:00
11:15
11:15

107381 DESS E2 – Westfriezen E8
144612 DESS MD1 – Spirit’30 MD2
140784 DESS MF1 – Zouaven De F11

Leonie Bos
Anita van Arem
Tessa Bos

9:00
9:30
10:00
11:00
12:30

109473
121232
131488
97179
89289

Maurits, Remco Swier
Jeroen, Klaas
Iris
Luuk, Daan
Nick,Jacob,Niels

9:30
14:00

65763 DESS MA1 – ASV 55 MA1
145109 DESS A1 – Hauwert 65 A1

VVW E7 – DESS E1
RKEDO F3 – DESS F1
Grasshoppers ME1 – DESS ME1
ASV 55 D1 – DESS D1
Dindua C1 – DESS C1

W. Kistemaker

JEUGD van 5 en 6 jaar (en hele stoere kinderen van ruim 4 jaar):
we willen binnenkort starten met de training voor jongens en meisjes van 5 en 6 jaar,
tenminste: als daar belangstelling voor is. Het kost voorlopig niets, dus je kunt het op
je gemakje uitproberen. We starten als zich minimaal zes kinderen hebben
aangemeld. De training (van drie kwartier tot een uur) zal (in overleg) op
woensdagmiddag zijn, ergens tussen 15.00 en 18.00 uur.
Aanmelden kan bij Jolanda Karsten (591697) en Anita van Arem (599033).
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