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Dess 1 – Geel Zwart 1
Na een lange zomerstop en een aantal oefen- en bekerwedstrijden was het dan toch vandaag
de dag waarop het gebeuren moest, de start van de competitie. En wat zou het dan lekker zijn
als je de eerste wedstrijd zou winnen. Alle omstandigheden waren goed, het veld lag er
piekfijn bij, het was een mooie warme dag, lekker veel publiek dus eigenlijk kon er niks meer
fout gaan zal je denken. We verzamelden ons rond de klok van half 1 bij Dess om daar met
onze nieuwe trainer Jaap Beerepoot de wedstrijdbespreking te doen. Na de heerlijke
tomatensoep en de lekkere broodjes begon Jaap de bespreking. Het was voor iedereen
duidelijk wat zijn taak was en hoe er gespeeld moest worden . Geel Zwart was voor ons een
nog onbekende tegenstander dus wisten we totaal niet wat we ervan konden verwachten.
Klokslag 2 uur was de aftrap en Dess voetbalde vanaf het begin gelijk op de aanval. Naarmate
de wedstrijd vorderde begon Dess beter te voetballen en dat resulteerde na ongeveer 20
minuten tot een goal voor Dess, gemaakt door Ruben Kistemaker. Hij had daar wel een aantal
schijnbewegingen en schoten voor nodig, eerst onderkant lat toen voor de voeten van de
tegenstander en uiteindelijk voor de voeten van de Kist . Geel Zwart kreeg ook een aantal
kansen maar doordat de verdediging goed stond met Marcel , Nico en Harm kwamen ze niet
verder dan een paar schoten en corners. We rustten dan ook met de 1- 0 voorsprong.
Na met elkaar te hebben afgesproken zo te blijven spelen gingen we met goed gevoel de 2de
helft in. Geel Zwart werd ook sterker en doordat sommigen van ons elftal kampten met
pijntjes konden sommigen ook hun man niet meer houden, waardoor Geel Zwart ook beter in
de wedstrijd kwam. Gelukkig voor ons scoorde Dirk Jan Doodeman uit een mooi genomen
vrije trap, zodat we weer even niet op hete kolen zaten. Geel Zwart bleef knokken om de bal
en dat wierp zijn vruchten af door een kluts bal belandde de bal voor de voeten van een Geel
Zwart speler en die maakte vervolgens de 2-1. De spanning was weer terug in de wedstrijd en
mede ook doordat er van Dess een aantal spelers gewisseld moesten worden vanwege
opgelopen blessures. Met nog een kleine 10 minuten te spelen werd het dus een heksenketel
van een wedstrijd, en ja als je dan ook nog iemand in het team hebt die eigenlijk al is
afgeschreven en toch de hele wedstrijd speelt en ook nog scoort tja wat moet je daarop nog
zeggen…. Jouke.klasse man!! Het was een verademing voor het hele team 3-1. Dan denk je,
de wedstrijd zit in de knip, maar dat was nog niet zo. Een speler van Geel zwart kreeg nog een
schietkans en schoot de bal, onhoudbaar voor keeper Laan, schittert onderkant kruising 3-2.
De scheidsrechter schrok zo van die mooie goal van Geel Zwart dat hij gelijk na de aftrap om
het spel te hervatten affloot. Dess was door het dolle heen, en terecht, een hele mooie pot
voetbal en de winst is in Benningbroek\ Sijbekarspel gebleven .Nou ik kan jullie vertellen dat
het eerste biertje erg lekker smaakte. Volgende week moeten we tegen W.S.W, laten we
hopen dat we dan net zo sterk spelen als vandaag. Met de vaste kern supporters erbij moet het
helemaal goed komen volgens mij.
#1 Dennis Laan
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

beker
9-9-2010
3193

DESS DA1-SEW DA1

19.00

Sj.Bontekoning

14.00
11.45
10.00
13.00
14.00
9.30
9.30

Raven.J.C.A
Sj.Bontekoning
L.Huisman

comp.
12-9-2010
35380
61675
62312
48122
69069
71017
66347

WSW 1-DESS 1
DESS 2-Zouaven 5
DESS vet1-AGSV vet1
ASV55 3-DESS 3
Always Forward DA2-DESS DA1
ASV55 MA1-DESS MA1
KFC B2-DESS B1

3145

Twisk DA1-DESS DA1

12.00
8.30
8.30

15-9-2010
18.45

19-9-2010
35474
48523
62341
48281
69091
66386

Twisk 1-DESS 1
Dynamo 3-DESS 2
Zwaagdijk vet2-DESS vet1
DESS 3-West Frisia DP 7
DESS DA1-Medemblik DA2
DESS B1-Medemblik B2

14.00
12.00
11.00
14.00
12.00
10.00

uitslagen
1-9-2010
Kwiek78 B1-DESS B1
ALC 1-DESS 1

Sporrel.R.F
11.00
10.00
Jan Kok
Sj.Bontekoning
W.Kistemaker

uitslagen
1-9-2010
4-6
4-0

DESS C1-Kwiek78 C1 0-9

2-9-2010
Grasshoppers MA1-DESS MA1

6-1

5-9-2010
DESS 1-Geelzwart30 1
3-2
DESS DA1-RKEDO DA2
2-0
DESS MA1-Westfriezen MA1 12-2
Andijk B1-DESS B1
4-4
Zondag wedstrijd coòrdinator
C.Reus relatie nr.GCJR71B
invullen door coach
RELATIE NUMMER VAN DESS IS
BBFW13I
Graag alle uitslagen van de
uitspelende teams opschrijven
op het bord in de kantine

Zaterdag wedstrijd coòrdinator
A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572
invullen door coach
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
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Agenda:
6 Oktober

2010

Bestuursvergadering

29 Oktober

2010

Jaarvergadering

3 November

2010

Bestuursvergadering

1 December

2010

Bestuursvergadering

Zoektocht coach B1
In mei hebben de jongens van B1 aangegeven liever op zondag te spelen. Wij hebben ze
geconfronteerd met de veldplanning, kantinedienst, beschikbaarheid van scheidrechter en
coach.
Veld ,kantine dienst en scheidsrechters zijn inmiddels geregeld. Ze moesten alleen nog een
coach. Dit bleek nog niet zo makkelijk. Afgelopen dinsdag is er voor de eerste nood een
schema gemaakt waarbij de vaders als coach acteren. De jongens zijn deze week met een
alternatief gekomen waarbij een mogelijke vaste coach het over kan nemen. Na overleg met
het bestuur kan deze het dan spoedig van de hulpvaardige vaders overnemen.
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Cursus: BHV Avond

4x een avond van 19.00 - 22.00 uur
Deze cursus is gericht op medewerkers van verenigingen/organisaties die deel
uitmaken of gaan uitmaken van de BHV-organisatie van de vereniging/organisatie.
De cursus bestaat grofweg uit twee delen die elk twee dagdelen in beslag nemen.
Tijdens het eerste deel wordt aandacht geschonken aan het in leven houden van
het slachtoffer en op het voorkomen dat zijn/haar toestand verslechtert (eerste
hulp). U leert een inschatting te maken van het probleem met daarbij de te
verlenen hulp.
In het tweede deel leert u brand te bestrijden, het alarmeringssysteem in gang te
zetten en de evt. ontruiming te coördineren.

Bij 15 aanmeldingen dan kan de cursus op locatie gedaan worden.
Er zit enige spoed bij , want dit jaar wordt deze cursus nog gratis
aangeboden!!
Volgend jaar zitten er kosten aan verbonden.
Dus heb je 4 avonden de tijd en wil jij je inzetten voor de vereniging
of stichting, meld je dan nu aan bij Afra Appel, 0229-591803
Of lever in op adres; Dr de Vriesstraat 51 Benningbroek
------------------------------------------------------------------------------------Naam___________________________________________________
Vereniging/organisatie______________________________________
Telefoonnummer__________________________________________
Keuze avond _______ ma / di / woe /do / vrij
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Helaas niet in de bewaarodessa maar hier alsnog:

DESS DA1

Begeleiding
Naam
Nico Huisman
Cor Vlaar
DAMES
Naam
Marleen Kistemaker
Kim Karels
Mellany Hageman
Manon Karels
Laurien Vlaar
Juliëtte Teillers
Suze Jasperse
Delia Bakker
Sharon Bakker
Sanne van Veen
Charlotte Admiraal
Eliane Admiraal
Anne Langedijk
Vera Proosdij
Lotte Klijnsma
Marijke de Jong
Michelle Bakker
Roos Brandsen
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Lidcode
CBBY955

Lidcode
FXBS68C
LXZL86N
FFZK28E
FXBS93G
LWGZ33X
LWGZ34Y
FXBS77E
FYYX939
FZCB82O
FXBS92F
FXBS67B
FXBS70H
GMKD10F
FTDP15H
LXYJ26M
GFCF38W
FTJR13X

telefoon
06-20853350
06-15536206

06-14649670
06-15443975
06-11319925
06-13825437
06-29263944
06-12766504
06-28532029
06-41117086
06-48628345
06-23901600
06-18917027
06-22852355
06-29072245
06-22702011
06-18228461
06-20475878
06-48627883
06-14471366

5

DESS DA1- RKEDO DA2
Zondag was het dan eindelijk zover. Onze eerste wedstrijd van het
seizoen. We hadden hier lang naar uitgekeken en waren erg nieuwsgierig
hoe de wedstrijd zou verlopen.
Na vier weken intensief getraind te hebben met onze nieuwe trainer Nico
Huisman was er al het één en het ander veranderd, waaronder de
opstelling. We zouden gaan spelen met een nieuwe opstelling 3-5-2.
Zondag zag de opstelling er als volgt uit:
Mellany
Eliane

Lotte
Delia

Charlotte

Kim
Sanne

Juliette
Vera

Michelle
Roos

Marleen is helaas nog steeds geblesseerd, maar Mellany is een goede
vervangster op het doel. Lotte die aan het einde van vorig seizoen ook
geblesseerd raakte, begon weer in de basis. Daarnaast is Roos ons team
komen versterken. Zij speelde vorig jaar nog bij VVW.
We begonnen de wedstrijd rommelig. Iedereen moest nog wennen aan
haar nieuwe plekje. De ballen werden daardoor niet overgespeeld maar
naar de tegenstander geschoten. De tegenstander deed precies hetzelfde,
wat zorgde voor een rommelige wedstrijd.
Na ongeveer 15 minuten gespeeld te hebben, werd Juliette gewisseld voor
Sharon. Sharon maakte haar comeback na ander half jaar geblesseerd te
hebben toegekeken.
De wedstrijd bleef rommelig tot de tweede helft. We speelden beter over
en raakten gewend aan onze nieuwe opstelling. Daardoor vielen we meer
aan en schoten we vaker op doel. Maar pas zeven minuten voor het
eindsignaal had dit ook effect. Na een vrije trap, genomen door Delia,
belandde de bal toch in het doel. Dit was weliswaar een eigen doelpunt
van RKEDO, maar we stonden 1-0 voor.
Vlak na de 1-0 maakte Michelle een mooie actie. Met de bal rende ze naar
de achterlijn, waar ze hem perfect voor het doel plaatste. Vera stond
precies op de goede plek en schoot de bal het doel in. 2-0. Deze stand
konden we de laatste vier minuten vast houden, waardoor we toch weer
drie punten verdiend hebben tijdens onze eerste bekerwedstrijd.
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DESS MA1 – Westfriezen MA1
Zondag 5 september speelden wij onze tweede bekerwedstrijd tegen Westfriezen. Om 10.00
werd het fluitsignaal gegeven. Niet iedereen was aanwezig, dus met anderhalve wissel
speelden we de wedstrijd. Ook hebben wij nog steeds geen keeper, dus de eerste helft ging
Melanie op doel. Al snel werd ons duidelijk dat dit niet het sterke Westfriezen van vorig jaar
was. Dit was het MB1 team van vorig jaar, dat dit jaar voor het eerst op zondag speelt. We
begonnen de wedstrijd goed, aanvallend. We creëerden in de eerste paar minuten al 2
mooie kansen, dus dat zou wat beloven voor de rest van de wedstrijd. Het begon wat traag,
maar in de eerste helft vlogen er toch 5 ballen in. Melanie heeft het doel schoon gehouden,
wat ook niet anders kon.
De tweede helft stond Wieneke op doel. We kwamen weer wat traag op gang, maar toen we
het gevoel weer in onze benen hadden vlogen de ballen er achter elkaar in. Helaas kreeg
ook Westfriezen 2x een kans, die er helaas beiden in vlogen (waar Wieneke weinig aan kon
doen). De volgorde van scoren is mij niet bijgebleven, maar wat wil je ook met een
eindstand van

12-2?!

Degenen die gescoord hebben zijn: Denise (1), Yvonne (1), Wieneke (1), Tessa (1), Lydia
(1) en Maartje (7)
Het was een leuk potje voetbal meiden, laten we het competitieseizoen ook zo beginnen!!
Rosan
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AANGEBODEN
Grensrechters
Vlag!!!
Ligt tijdens de wedstrijden van de D1
nutteloos langs de lijn, kan niet wachten
tot een enthousiaste man of vrouw hem
wil vast houden tijdens de wedstrijd.
Wie o wie wil er vlaggen bij een leuke groep D
spelers. Na een beetje oefenen is het voor
iedereen te doen en je krijgt er gratis een leuke
wedstrijd en conditietraining bij.

DESS D1
Interesse? Neem dan contact op met Gerrie 06-53147259
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(verslag vorige week)

We begonnen dit seizoen met het Medemblikker toernooi in Twisk. We zouden op
groot veld moeten maar dat was een misverstand en we moesten dus op klein veld
maar jaa… Onze nieuwe MD1 bestond uit Karlijn, Anne, Myrthe, Marloes, Amy, Iris,
Tess, Mariska, Marije, Judith, Denise en Sanne. en natuurlijk niet te vergeten onze
trainer en coach Jelle en Petra. We moesten 3 wedstrijdjes spellen. De eerste
wedstrijd moesten we tegen Spartanen. dat was wel een mooie wedstrijd want we
moesten tegen een oud teamgenoot Cintia, die er wel 3 scoorde(tegen dus). Maar
wij waren ook goed bezig want Denise scoorden er 2 en Judith 1. Het werd dus
jammer genoeg 3-3 Gelijk!
2e wedstrijd moesten tegen twisk. Je kon wel zien dat wij beter waren. Judith
mocht een keer voor en ze liet zien dat ze er stond want zij scoorde er gelijk 2
achter elkaar. Daarna maakte twisk een hands dus penalty voor ons. Marije mocht
hem nemen en natuurlijk schoot ze hem erin. En marloes maakte het af met nog
een doelpunt. het werd dus 4 -1 voor Dess.
Laatste wedstrijd tegen A.L.C. het begon wat rommelig maar al snel stonden we 10 voor door het doelpunt van denise. We hadden veel kansen maar ze gingen
allemaal naast. Maar toen kwam mariska die knalde hem er zo vanaf de middelijn
in. Het bleef 2-0 dus weer gewonne. Dat waren de 3 wedstrijden volgende week
gaan we verder met het toernooi maar dan bij A.L.C.
MET VRIENDELIJKE GROET De Nise Enma Riska Ju Dit Ensa Nne
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Vandaag hadden we het medemblik toernooi bij ALC. Vorige week hadden we
ook het medemblik toernooi maar toen bij Twisk. We hadden vorige week 1
keer gelijk gespeeld en 2 keer gewonnen. En vandaag moesten we tegen precies
dezelfde teams als vorige week. We wisten al hoe ze spelden.
Als eerst moesten we vandaag tegen Spartanen. Daar hadden we vorige week
gelijk tegen gespeeld. Dus eerste wedstrijd was gelijk de spannendste wedstrijd.
We moesten hem winnen, want dan waren we 1e. We begonnen goed. We wisten
dat we goed moesten opletten op Cynthia (die had bij ons gevoetbald). Maar
achter lieten we het goed dicht we lieten der niet door. En voor ging het ook
hartstikke goed. En daar kwam het 1e doelpunt. 1-0 voor Dess. maar nu nog vast
houden. En daar kwam nog een schoot op doel en hij zat er in! 2-0 voor Dess. en
nog een paar doelpunt voor Dess. Toen floot de scheidsrechter af. Yes, we
hebben van hun gewonnen. Op naar de volgende wedstrijd.
Twisk was de volgende. Daar hadden we vorige week ook van gewonnen.
Vandaag hadden we ook weer met 2-0 gewonnen van Twisk.
Nog één wedstrijd tegen ALC. Als we deze ook winnen dan zijn we 1e . De val
wou er niet echt in. Maar toen kwam er een schoot en ja hoor hij zat er in. 1-0
voor Dess. toen kwam er nog één doelpunt voor Dess.
Dess had 2-0 gewonnen van Twisk.
Alles gewonnen van het toernooi. Maar één gelijk gespeeld. Goed gedaan
meiden!! De eerste beker is binnen.
Groetjes Marije
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Vorige week: 4-0, 5-0, 4-0 en 9-0. Alles verlies. We hebben nog gevraagd om een andere
poule, maar dat lukte niet, dus deze week dezelfde tegenstanders.
Deze keer: 2-0 verlies, 4-0 winst (!), 1-0 verlies en 6-1 verlies. Wat een enorme vooruitgang
in een week tijd.
Peter stond als een tijger zijn doel te verdedigen en trok zelfs de aandacht vaan een (oudTelstar) keeperstrainer, van wie we nog meer gaan horen.
Myrthe opende de score in dit toernooi en toen onze F’ers eenmaal doorhadden dat ze wel
degelijk konden aanvallen, was de beer los. Stijn scoorde, en Martijn en Stijn nog eens. Wat
een lekker gevoel.
En hoewel we tegen de sterke tegenstanders kansloos waren, kreeg Medemblik er maar eentje
in en SEW 6, maar Martijn redde de eer in de laatste minuut, en zo voelde het toch weer
geweldig.
Gaandeweg de dag wierp Michael de Boer zich op als nieuwe coach van de F1. Natuurlijk
moest ie eerst getest worden. Hij kreeg eerst een spoedcursus veters strikken en hielp
vervolgens mee met het gezellige doucheritueel, maar nu in een kleedkamer met twee andere
ploegen, inclusief 25 ouders van de andere teams.
Uiteindelijk slaagde hij met vlag en wimpel, mede doordat hij het team had omgekocht met
krentenbollen. Om het te vieren mocht Michael deze week de was mee.
Tot woensdag, Anita
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 36
Datum
Woensdag
8 sept
Vrijdag
10 sept
Zaterdag THUIS
11 sept
11 sept
Zaterdag UIT
11 sept
11 sept
11 sept
11 sept
Zondag UIT
12 sept

vertrek

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

19:00 BE 28279 DESS C1 – RKEDO C1
18:30

oefen

DESS MA1 – DESS C1

scheidsrechter/rijders
Anita van Arem
Simon Spil

10:00
11.30

141346 DESS E1 – WSW E1
oefen DESS MD1 – FC Medemblik MD1

Marijke Appel
John Keesom

8.00
8.00
9.45
11.00

9:00
9:00
10.45
12.00

110157
110166
110162
134983

FC Medemblik F4 – DESS F1
De Blokkers ME1 – DESS ME1
RKEDO D4 – DESS D1
RKEDO C2 – DESS C1

Peter,Martijn
Lisa
Jaimy, Stef, Huub, Maurits
Matthijs, Timo

8.30

9.30

71017

ASV 55 MA1 – DESS MA1

Wieneke, Rosan, Maartje

Programma week 37
Datum
Zaterdag THUIS
18 sept
18 sept
18 sept
Zaterdag UIT
18 sept
18 sept
18 sept
Zondag THUIS
19 sept
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vertrek

8:00
9:00
11:45

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

10:00
10:00
11:30

79956 DESS F1 – Always Forward F7
141347 DESS E1 – RKEDO E3
134999 DESS C1 – Medemblik C3

Jeroen Gerssen
Angelique Moolevliet
Anita van Arem

9:00
10:00
12:45

110169 Kwiek 78 ME1 – DESS ME1
110165 St. George D1 – DESS D1
147190 WSW MD1 – DESS MD1

Mandy
Huub, Remco, Klaas
Karlijn, Marloes

10:00

66386

DESS B1 – Medemblik B2 (C)A vd Berg W. Kistemaker
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