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13 September 2010

Wedstrijdverslag Fc Medemblik f4-Dess f1
Zaterdag 11 september moesten we al om 8 uur `s morgens(tjee wat vroeg)
verzamelen voor onze eerste wedstrijd in de competitie. Iedereen was goed
op tijd dus na het indelen van de auto`s konden we vertrekken richting
Medemblik.We mochten op het meest verre veld en we kwamen onderweg nog
een grasberg tegen waar we heerlijk vanaf konden rollen.
Op het veld aan gekomen gingen we eerst twee keer heen en weer rennen om
de spiertjes op te warmen zo dat was gebeurd we waren helemaal klaar voor
de wedstrijd. De scheidsrechter floot en wij mochten aftrappen we werden
op ons volle middenveld met Maliq,Femke,Mariet,Kim en Myrthe meteen
onder druk gezet zodat het voor het doel een gezellige boel werd Femke
kreeg last van der been zodat Jesse kon mee doen op het volle veld. Er
werd goed gespeeld we schoten de bal goed weg vanaf ons doel dat lukte
niet altijd even goed zodat Peter met zijn keeperswerk een paar goede
reddingen moest verrichten het mocht niet helpen we gingen met een
achterstand van 3 doelpunten rusten. Na de rust waren de spelers van fc
Medemblik beter uitgerust dan ons dus voordat de ouders weer langs de lijn
stonden waren er 2 tegen doelpunten. Martijn en Stijn waren op het hele
veld te vinden om het de tegenstander moeilijk te maken en af en toe aan
te vallen ook Tom lukte dat heel goed fc Medemblik scoorde er nog 2 bij
maar dat maakte niets uit want wij mochten daar door wel veel meer
aftrappen nemen.
Toen kwam het leukste de Penalty`s
We schoten allemaal onwijs goed tegen de bal maar het schot van Femke kon
de keeper echt niet tegen houden en bij het schot van Stijn had de keeper
hulp van de paal. Peter onze keep was goed bezig en keek 2 keer de bal
over het doel en stopte er 1.Toen gingen we douchen en kwam er hulp in de
kleedkamer van de pappa van Tom dat kwam goed van pas en we kijken al uit
naar volgende week als er een andere ouder komt helpen met afdrogen.
Op naar a.s. Zaterdag wanneer we om 10 uur onze eerste thuiswedstrijd
spelen we hopen op veel pappa`s en mamma`s die komen kijken ander publiek
is natuurlijk ook welkom.
Tot zaterdag Maickel
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

15-9-2010
3145

Twisk DA1-DESS DA1

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

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

26-9-2010
35502
48847
62353
49007
69227
71026

DESS 1-Wieringerwaard 1
DESS 2-Spirit 4
DESS vet1-Hauwert vet1
Hollandia 6-DESS 3
SEW DA1-DESS DA1
RKEDO MA2-DESS MA1

uitslag beker
DESS DA1-SEW DA1

14.00
11.45
10.00
13.00
12.00
11.45

Jansen.E
Sj.Bontekoning
J.Kok
12.00
10.45

uitslag beker
1-2

DESS C1-RKEDO C1

0-14

uitslagen 12-09-2010

uitslagen 11-09-2010

WSW 1-DESS 1
3-2
DESS 2-Zouaven 5
2-7
DESS vet1-AGSV vet1
2-1
ASV30 3-DESS 3
13-0
Always Forward DA2-DESS DA1 3-1
ASV30 MA1-DESS MA1
1-2
KFC B2-DESS B1 uitgesteld 25-09-2010

DESS E1-WSW E1
3-2
FC Medemblik F4-DESS F1 7-0
De Blokkers ME1-DESS ME1
7-2
RKEDO D4-DESS D1
2-5
RKEDO D2-DESS C1
2-2

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603.
West 1 categorie A standaard elftal
categorie B andere teams
Zondag wedstrijd coòrdinator
C.Reus relatie nr.GCJR71B
invullen door coach

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

2010

Bestuursvergadering

29 Oktober

2010

Jaarvergadering

3 November

2010

Bestuursvergadering

1 December

2010

Bestuursvergadering

Always Forward DA 1 - DESS DA 1
Afgelopen zondag, 12 september, speelden wij tegen Always Forward DA1. Dit was
onze eerste competitiewedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer/coach Nico
Huisman. Door wat afmeldingen en blessures hadden we besloten Maartje, Wieneke
en Leonie van de MA1 mee te vragen (bedankt voor het meedoen meiden!).
We begonnen met een goede warming-up en waren helemaal klaar om te vlammen!
We baalden dan ook stevig toen Always Forward de 1-0 maakte…. In de rust gaf
Nico aan dat we helemaal niet slecht speelden. Hij gaf nog wat tips en we gingen er
weer vol tegenaan. We creëerden kansen en lieten af en toe goed voetbal zien, maar
helaas konden zij het doel beter vinden (nog 2x). Gelukkig heeft Vera er voor ons
eentje gemaakt wat de eindstand op 3-1 bracht.
Meiden, dit was nog een beetje inkomen, volgende week gaat het veel beter!!
Charlotte Admiraal
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R.K.E.D.O D4 - DESS D1
Na jarenlang op een half veld te hebben gespeeld mochten de jongens van Dess D1 het nu
op een groot veld gaan proberen vandaag.
Nu hadden ze al een aantal wedstrijden op een groot veld gespeeld in de voorbereiding
maar vandaag begon het echte werk voor de competitie.
In de voorbereiding had ik de jongens niet zien spelen en waren de resultaten wisselend
geweest dus was ik wel benieuwd hoe ze ervoor zouden staan.
Ook waren er geluiden dat ze in een te hoge klasse waren ingedeeld waardoor het
spookbeeld van een inmaakpartij even door onze hoofden ging.
Maar ja, een mens lijdt het meest door het lijden wat hij vreest en wat niet op komt dagen,
wat ook nu weer zou blijken deze dag.
Gerrie de coach had op een laatste moment nog een vervangende rijder moeten regelen
omdat een ouder door omstandigheden niet kon. Nu wil ik hierbij wel even vragen aan de
ouders als jezelf onverhoopt verhinderd bent om te rijden zorg dan s.v.p. zelf even voor een
vervanger zodat de coach hier niet ook nog mee belast wordt.
Met alleen een afbericht van Joost en een lekkere zonnige droge zaterdag vertrokken we
naar de Goorn met onze mannen.
Toen na het omkleden alle 22 gladiatoren klaar op het veld stonden leek de tegenstander
toch een maatje groter en waren we niet gerust op de afloop.
Maar zie daar Dess begon fris en fruitig en combineerde erop los zodat niet lang na het
begin Remco 0-1 kon laten aantekenen. Dess bleef fel op de bal zodat bij balverlies het nooit
lang duurde voordat de bal weer terug in de ploeg was. Niet veel later maakte Huub de 0-2
en was het aan de zijkant zeer plezierig vertoeven. Rkedo en Dess waren zeker
gelijkwaardig alleen was Dess steeds iets feller en sneller. Maar bij een volgende aanval van
de tegenstander kwam een hoog afstandsschot op doel waar onze keeper echt niet bij kon
zodat de 1-2 een feit was. Dess ging weer in de aanval en ja het kon niet uitblijven na een
aantal kansen schoot Huub de 1-3 erin en konden we gaan rusten. Na de rust zette de
tegenstander iets meer aan en maakte de 2-3, Dess moest wel blijven opletten! Bij de D
junioren wordt ook met buitenspel gespeeld zodat er ook gevlagd dient te worden en
vandaag was Gerrie coach en vlagger tegelijk. Bij een volgende aanval van Rkedo stonden
er duidelijk twee man buitenspel waarop de coach vlagde alleen werd dit signaal niet door de
scheids overgenomen waardoor er 3-3 kon worden gemaakt. Nu moest de Dess coach zich
toch laten gelden want dit kon echt niet!!! Na even heftig te hebben gereageerd werd de
situatie rustig besproken met de scheids en het doelpunt afgekeurd: het bleef 2-3. De D1
begreep dat er een schepje bovenop moest en begon weer goed te voetballen waardoor de
2-4 en uitendelijk de 2-5 overwinning een feit was.
Hartstikke goed gespeeld mannen ook als team.Wij langs de kant en ik denk ook de coach
hebben genoten van jullie.
Bauke Alkema
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Blokkers v/s Dess ME1.
Onze eerste officiële wedstrijd van dit seizoen.
Met onze supporters Anita en Dion langs de lijn waren we ready.
De scheidsrechter lag nog in bed dus werd er gauw een vader met rugklachten van de kant
gehaald en konden we beginnen.
De eerste helft werd er goed gevoetbald maar de coach zag en wilde meer.
De conditie was toch wel wat afgezakt in de vakantie, dus geen moeilijkheden bij de wissel,
sommige boden zich spontaan aan. Daar gaan we in de training hard aan werken.
De tegenstander scoorde te gemakkelijk en wij lieten ons hoofd wat hangen.
Na de rust, waar we na een peptalk en onze doping (hartje van Oma), er weer vol tegen aan
gingen, was de coach tevreden.
We scoorde 2 keer (amy en valerie). De tegenstander had niet verwacht dat we ook konden
scoren.
Het werd uiteindelijk 7-2 voor Blokkers.
Maar de wedstrijd was nog niet voorbij. De penalty’s, en blijken wij daar nu heeeeeel goed in
te zijn.
Met onze penalty keeper ( aude-marie) en onze penalty kanonnen aan de bal, hebben we ze
met de penalty’s dik in gemaakt.
We hebben beloofd “We’LL BE BACK”.
Met een te vrede gevoel geniet ik in de kleedkamer van de gesprekken van de meiden die
heerlijk hun chips ( gesponsord door Anita) op eten en met rode wangen nog na genieten
van hun eerste wedstrijd.
Wat ben ik toch bevoorrecht om dit te mogen meemaken.
Tot volgende week, groeten Jolanda
Ps. Zelfs de bril van Lisa mocht mee onder de douche dit keer.
Amy bedankt dat je op dit vroege uur met ons mee wilde voetballen.
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De eerste competitiewedstrijd mochten we op onze eigen mooie grasmat afwerken. We hebben
inmiddels een kleine wijziging in de opstelling doorgevoerd, omdat de tegenstanders dit jaar
zwaarder zullen zijn dan vorig jaar. Daan komt Jeroen helpen centraal achterin, en de zijkanten
worden bewaakt door Klaas en Klenroy. Op het middenveld staan Matthijs, Gijs en Vince. Voorin
staan Max en Nick. Het doel is voor Maico; maar als hij wil voetballen staan Max en Matthijs
paraat om te keepen.
Al snel werd duidelijk dat dit een gelijkwaardige partij zou kunnen zijn, al kregen wij meer duwen trekwerk te verduren dan zij. Het spel ging mooi over en weer, en na een aantal kansen voor
beide partijen, was het Nick die met wat hulp van de keeper de score wist te openen. Even later
schoot Klenroy mooi op doel, maar de keeper ving de bal. Al snel daarna kwam WSW toch op
1-1, hun spits kon vrij voor doel uithalen. Na een aantal knappe reddingen van Maico, en wat
geluk met ballen op de paal, werd het toch voor rust nog 1-2.
Onze E spelers, die vorig jaar merendeels nog in de F voetbalden, waren hard aan de rust toe
en merkten goed dat ze dit jaar wel een stapje harder moeten lopen. Gelukkig hebben we nog
een aantal wissels, dus kan er ook tijdens de wedstrijd af en toe even uitgerust worden.
De tweede helft er weer vol tegenaan, vooral Daan zat lekker in de wedstrijd en heeft enorm
goed verdedigd. Matthijs heeft veel ballen onderschept en Vince wist ook vaak de bal af te
pakken en goed naar voor te schieten. Jeroen kon af en toe mee naar voor, maar verdedigen
was de hoofdtaak, en dat ging lekker. Ook Klenroy en Klaas keken goed waar de tegenstander
vrij stond en lieten ze niet schieten. Max, Gijs en Nick deden er alles aan om nog een keer te
scoren en zo werd het weer gelijk. Maico liet geen bal meer door, en de paal hielp af en toe
weer een handje. We waren al blij dat het nog gelijk geworden was, maar in de laatste minuut
ging Nick nog een keer langs een aantal tegenstanders en rondde netjes op het doel af
waardoor het toch nog 3-2 werd!
Iedereen was zo blij met deze overwinning, dat er vervolgens geen penalty meer raak
geschoten werd. Gelukkig hield Maico ook de meeste penalty's tegen, dus dat kon de pret niet
drukken.
Volgende week tegen RKEDO E3 zal het een zware wedstrijd worden; begin vorig jaar hebben
we van hun F3 met 9-0 verloren... Maar we doen gewoon ons best en proberen er weer een
mooie wedstrijd van te maken!
Sandra
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 37
scheidsrechter/rijders
Datum
vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd
Dinsdag
W. Kistemaker
14 sept
18:30 BE 27047 DESS B1 – Hollandia B1(C) J.Vlaar
Woensdag
Anita van Arem
15 sept
18:30 BE 30326 DESS MA1 – RKEDO MA1
Zaterdag THUIS
Jeroen Gerssen
18 sept
10:00 79956 DESS F1 – Always Forward F7
Angelique Moolevliet
18 sept
10:00 141347 DESS E1 – RKEDO E3
18 sept
Anita van Arem
11:30 134999 DESS C1 – Medemblik C3
Zaterdag UIT
18 sept
8:00
9:00 110169 Kwiek 78 ME1 – DESS ME1
Mandy
18 sept
9:00 10:00 110165 St. George D1 – DESS D1
Maurits, Klaas, Luuk S
18 sept
Karlijn, Marloes
11:45 12:45 147190 WSW MD1 – DESS MD1
Zondag THUIS
19 sept
10:00 66386 DESS B1 – Medemblik B2 (C)A vd Berg W. Kistemaker

Programma week 38
Datum
vertrek Tijd
Zaterdag THUIS
25 sept
10:00
25 sept
11:30
25 sept
13:00
25 sept
THUIS 17:00
Zaterdag UIT
25 sept
7:45
8:45
25 sept
9:00 10:00
25 sept
12:00 13:00
Zondag UIT
26 sept
10:45 11:45
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Wed.nr. Wedstrijd
122695
135144
89684
66347

DESS ME1 – ALC ME1
DESS MD1 – FC Medemblik MD1
DESS D1 – de Blokkers D4
KFC B2 – DESS B1

scheidsrechter/rijders
Wouter Smit
John Keesom
Koos Rood
W. Kistemaker

110159 West Frisia DP F6 – DESS F1
141348 Zwaagdijk E1 – DESS E1
134985 De Zouaven C5 – DESS C1

Femke, Maarten
Max, Matthijs
Luuk, Krijn

71026

Denise, Patricia, Roos

RKEDO MA1 – DESS MA1
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