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                    37e jaargang  Nr 7           
  

 
                    

     20 September 2010 
 
 
 

 
                               
 

  TWISK1 - DESS1 
 
Na de teleurstellende uitslag van vorige week tegen WSW moesten we vandaag tegen 
TWISK. 
Goed voetbal lieten we vorige week zien maar uiteindelijk geen punten binnen halen 
schieten we natuurlijk helemaal niks mee op. Dus vandaag moesten we winnen. Hoe? Dat 
maakt niet uit. 100% inzet verlangde de trainer van ons en dat moet ook, anders win je 
geen één wedstrijd. 
Na de aftrap was al gauw duidelijk dat TWISK ons onder druk wilde zetten en probeerde te 
voetballen. DESS had 't de eerste 10 minuten een beetje lastig. Veel onnodig paniek 
veroorzaakte veel onrust op het middenveld en in de verdediging. Gelukkig kwam de rust in 
het team en begonnen we eindelijk te voetballen. 
Na een paar mislukte aanvallen ontstond er dan toch eindelijk een doelpunt voor DESS. 
Een mooie pass op Ruben Kist vanuit het middenveld mondde uit op een prachtig doelpunt. 
Hard schot laag in de hoek. Altijd lastig voor keepers! Niet veel later maakte de keeper van 
TWISK een blunder. Een hoge bal was makkelijk te vangen voor de keeper van TWISK maar 
liet deze door zijn handen glippen en kwam daardoor precies in de voeten van Ruben Kist. 
Die aarzelde geen moment en profiteerde van de fout van de keeper en schoot de 0-2 
binnen. Werd vandaag niet zo goed gevoetbald als vorige week maar er werd wel door 
iedereen hard geknokt om in ieder geval de 0-2 te behouden tot de rust. Onze keeper 
Dennis Laan had ook een paar goede reddingen en hield ons daardoor in leven. 
Na de rust was het alleen nog maar knokken voor DESS om de voorsprong te behouden en 
de punten mee naar  huis te nemen. TWISK ging de 2e helft volop in de aanval en DESS had 
het daar af en toe best lastig mee. 
1 foutje van de scheids en TWISK kon de 1-2 binnentikken. De scheidsrechter zag TWISK 
geen handsbal maken en liet het spel doorspelen. Dennis kon de bal ook niet meer tegen 
houden en zo werd het dus 1-2.  
Een beetje lullig doelpunt maar daar doen we niks tegen. Scheidsrechters maken ook wel 
eens een foutje en kunnen ook niet alles zien. Jammer dat het ons moest overkomen want 
daardoor werd TWISK sterker en ging weer geloven in een gelijk spel. Gelukkig konden we 
onze voorsprong behouden en de 3 punten waren binnen. 
Iedereen bedankt voor de goede inzet en Andre voor t vlaggen. Zondag komt 
Wieringerwaard op bezoek en hoop dat iedereen weer zijn stinkende best doet om die pot 
ook te gaan winnen.  Tot dan........ 
 
 
Nico D 
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
     

  26-9-2010       

35502 DESS 1-Wieringerwaard 1 14.00   Jansen.E 

48847 DESS 2-Spirit 4 11.45   Sj.Bontekoning 

62353 DESS vet1-Hauwert vet1 10.00   J.Kok 

49007 Hollandia 6-DESS 3 13.00 12.00   

69227 SEW DA1-DESS DA1 12.00     

71026 RKEDO MA2-DESS MA1 11.45 10.45   

     

  3-10-2010       

35651 Flevo 1-DESS 1 14.00   Rempt.J 

49319 Purmersteijn 6-DESS 2 12.00 11.00   

62374 Andijk vet1-DESS vet1 10.30 9.30   

49243 DESS 3-Spirit 8 15.00   J.Kok 

69263 DESS DA1-Blokkers DA 2 13.00   J.van Ijzerloo 

71029 DESS MA1-Westfriezen MA1 11.00     

66570 DESS B1-Spartanen B2 9.00   W.Kistemaker 

     

  uitslag 14-09-2-10   uitslagen  18-09-2010 
  DESS B1-Hollandia B1   afgelast   DESS C1-Medemblik C3             1-1 

  15-9-2010   DESS E1-RKEDO E3                    1-6 

  DESS MA1-RKEDO MA1          2-2   DESS F1-Always Forward F7       0-5 

  Twisk DA1-DESS DA1               3-2   WSW MD1-DESS MD1                 3-2 

      St George D1-DESS D1              20-0 

  uitslagen  19-09-2010   Kwiek78 ME1-DESS ME1            3-2 

  Twisk 1-DESS 1                          1-2     

  Dynamo 3-DESS 2                      5-2       

  Zwaagdijk vet2-DESSvet1         1-4       

  DESS 3-West Frisia 7                 1-6       

  DESS DA1-MedemblikDA2       2-2       

  DESS B1-Medemblik B2           8-0       

         

 Afgelastingen:       

 Algehele afgelastingen op teletekst 603.       

 West 1 categorie  A  standaard elftal       

 categorie B andere teams       

 Zondag wedstrijd coòrdinator   Zaterdag wedstrijd coòrdinator 

 C.Reus relatie nr.GCJR71B   A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572 

 invullen door coach   invullen door coach 

         

 RELATIE NUMMER VAN DESS IS    De afgelastingen van de thuis  

 BBFW13I   wedstrijden staan s'morgens 

 Graag alle uitslagen van de    zo snel mogelijk op de KNVB site 

 uitspelende teams opschrijven    bij clubs en competities  onder 

 op het bord in de kantine   zoek op club  (deze week) 
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Agenda: 
 
 

24 September    2010                          Bijeenkomst B elftal 
 
  6 Oktober        2010                          Bestuursvergadering 
  
29 Oktober        2010                          Jaarvergadering 
 
 3 November      2010                          Bestuursvergadering 
 
 1 December      2010                          Bestuursvergadering 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende teams worden op onderstaande datum verwacht om de kleedkamers 
schoon te maken. 
  

22 september      veteranen 

13 oktober           B-junioren 

24 november       DESS 3  
14 december       DESS 2 
  

Als jullie op een andere avond willen, is dat te regelen. Neem dan contact op met: 
  
Afra Appel tel. 591803 
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Bijeenkomst B-elftal 
 

De zoektocht naar een coach voor het B-elftal is bijna afgerond. 

Er is inmiddels een gesprek geweest tussen het bestuur en Peter 

Manshanden. Hierin hebben we verschillende punten besproken 

en een route uitgestippeld. De volgende stap is een gesprek met 

het team zelf. We verwachten daarom alle spelers van het B-

elftal, aanstaande vrijdag (24 september), in de kantine. Tijdens 

dit gesprek zal het gaan over de voortgang van het seizoen. De 

spelers kunnen nu alvast nadenken over dingen die ze willen 

weten of dingen die ze eventueel willen vragen aan Peter. Het 

gesprek vindt plaats om 19.00 uur in de bestuurskamer, dus 

meteen na de training. Belangstellende ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom bij dit 

gesprek. We hopen dat beide partijen het met elkaar eens gaan worden en dat ze daarna 

samen aan het seizoen kunnen gaan beginnen.  

 
 
Rabo fietstocht van zaterdag 11 september 
Heeft  ook dit jaar weer 250 euro opgebracht voor s.v.DESS 
 
Een aantal fietsfanaten heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de Rabo 
fietstocht. 
In een moordend tempo hebben ze de tocht van ±40km binnen de 
daarvoor gestelde tijd volbracht. 
 
Renners,..allemaal bedankt!! 
  

  
 
 
 

Regels:  
 

 
Doelen van het veld, na de trainingen en wedstrijden. Dit 
geldt ook voor de zaterdag. 
 
Geen fietsen binnen de poort als er wedstrijden zijn. Dit geldt voor zowel de zaterdag 
als de zondag. 
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De velden en de grasmaaier 

Na afloop van de zomerstop hebben we allemaal kunnen zien dat de velden er weer goed bij 

liggen. Uiteraard heeft de gemeente hier in rol in gespeeld maar een nog veel grotere rol 

was weg gelegd voor een groep vrijwilligers die met veel liefde het gras weer op de velden 

heeft terug getoverd. 

Helaas kregen ze met een grote tegenslag te maken. De grasmaaier van DESS begaf het. 

Gelukkig bleek dat er bij DESS mensen rondlopen die niet alleen verstand hebben van 

voetbal en gras maar ook van motoren. Zij hebben de motor uit elkaar gehaald. Het bleek 

dat de cilinderkop vervangen moest worden. Een dure reparatie. Dankzij ESPE Motoren 

revisie uit Purmerend hebben we een nieuwe cilinderkop kunnen aanschaffen tegen een fors 

gereduceerd tarief. Zoals de naam van het bedrijf al verteld zijn zij gespecialiseerd in het 

reviseren van motoren. Een speciaal dankwoord namens de vereniging dus voor ESPE!!! Nu 

de cilinderkop is gemonteerd loopt de machine weer als een zonnetje. 

Ondertussen was de droge en warme periode aangebroken. De velden waren kurkdroog. De 

beregeningsbuizen zijn vervolgens over beide velden gelegd (uiteraard door ze een aantal 

keer te verleggen). Zonder pomp en trekker komt er echter geen water uit. Hiervoor een 

speciaal dankwoord voor Dirk Broers, Arie Vriend, Fam. Huisman en Langedijk Lely's. Zij 

stelden deze middelen beschikbaar zodat het gras door kon groeien en onze velden gered 

waren. 

De droogte is nu ver te zoeken. In tegendeel zelfs. De eerste afgelastingen hebben we 

alweer meegemaakt. We zijn nog steeds zuinig op de velden. We moeten het er toch weer 

een jaar mee doen. Iedereen weet hoe ze er aan het einde van het seizoen aan toe zijn. Het 

verzoek aan iedereen is losse plaggen weer terug op de plaats te leggen en probeer tijdens 

trainingen het gehele veld te gebruiken. Zo kunnen we het langst genieten en voetballen op 

gras! 

Bedankt allen!  

Het Bestuur 
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Zwaagdijk vet.  -- DESS vet.   1 - 4 
  

 De voorbereiding was niet vlekkeloos. Door omstandigheden konden gearriveerde vedetten 
als Sjaak Mulder, Ron Veerman en Jan Keeman niet meedoen. Dus aan André en Nico de 
taak om een volwaardig elftal op de been te brengen omdat ook Nico Broers verplichtingen 
elders had. 
Onderweg naar het nieuwe talent van het Elmersplein, die helaas niet thuis was, had Andre 
en passant ondergetekende meegenomen die toch ook al weer twee keer had meegetraind. 
Ook Jack was er dus met twaalf man moesten we het doen. 
Tijdens de warming up bleek dat Simon S. niet kon spelen vanwege een opspelende enkel 
dus die kreeg de grensrechtervlag in de handen gedrukt. 
Met de grieperige Nico Aay op de wissel werd er afgetrapt. Zwaagdijk nam meteen het 
initiatief en gaf dat de hele eerste helft niet meer uit handen. Na een kwartier goed en 
afwisselend positiespel kwamen de gastheren op 1 - 0 en het wachten , gezien het 
spelbeeld, was op nummer twee. 
Maar na een prachtige goed uitgevoerde counter lukte het Frans Langedijk om vlak voor rust 
de stand op 1 - 1 te brengen. 
 
De tweede helft gaf een heel ander 
beeld. Of het nu kwam door het 
inbrengen van Nico of door het zeer 
compacte spel van de DESS-brigade 
weet ik niet maar Zwaagdijk had niet 
zoveel meer te vertellen. 
Na een vrije trap van Rob van der 
Aarst bracht Joop Kool op prachtige 
wijze(dit moeten we nu het hele jaar horen) de stand op 1 - 2 en via een fraai lobje van de 
goed spelende André werd het zelfs 1 - 3. 
In de slotminuten kreeg DESS nog een vrije trap op de rand van de zestien. De 
scheidsrechter was nog negen stappen aan het uitmeten toen Rob de vrije trap al nam. 
Ongehinderd schoot hij de bal in de verste hoek zodat er een onverwachte 1 - 4 uit de bus 
rolde. 
                                                                                                                                                                 
Simon Spil 
                                                                  
 

 

 

DESS DA1-RKEDO DA1 
 

Donderdagavond 9 september stond de wedstrijd van de dames van DESS tegen de dames van 

RKEDO gepland. De wedstrijd zou om 19:00 uur beginnen. Dus iedereen had snel even wat 

gegeten thuis en was rond 18:00 aanwezig bioj DESS. Nico wil ons op een andere manier dan 

andere jaren laten voetballen. Hij gaf dus voorafgaand aan de wedstrijd nog een duidelijk aan 

wat hij van ons wilde zien. Om even kort te zijn, Nico wil ons leren om in zones te voetballen. 

Het klinkt misschien een beetje raar, maar ondertussen wil het al wel een beetje wennen.  

We probeerden om eerder met de wedstrijd te starten zodat we zeker voor het donker klaar 

waren met de wedstrijd. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn deze avond, deden er meiden 

van de MA1 mee. Hier waren we erg blij mee want Lydia heeft er eentje in het net van de 

tegenpartij te weten te krijgen. Dit was niet het enige doelpunt, de wedstrijd is namelijk met 

2-0 gewonnen! We waren uiteindelijk net voor het echt donker begon te worden klaar.  

#15 
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DESS DA1 – FC MEDEMBLIK DA2 
 
11:45 uur verzamelden we bij DESS. Helaas was de helft te laat, dus Nico was daar niet zo 
blij mee. Toen iedereen er was kon de bespreking starten. Afgelopen woensdag hadden we 
een goede wedstrijd gespeeld tegen Twisk. Er waren veel goede combinaties van 
samenspel, Nico was hier erg trots op. Hij wilde dat we dit weer gingen doen en we moesten 
uitgaan van onze eigen krachten. Tessa was gevraagd om ons team te versterken vanwege 
een aantal geblesseerde speelsters. Tessa bedankt hiervoor! 
Omkleden, warming-up en de wedstrijd kon beginnen. De opstelling zag er als volgt uit: 
 
     Mellany 
 
  Roos   Lotte   Sanne 
 
   Sharon         Delia 
 
 Juliette    Charlotte   Michelle 
 
          Tessa    Vera 
 
 
Er werd in de eerste helft veel getikt en we speelden voornamelijk op de helft van FC 
Medemblik. Dit resulteerde in veel kansen. Michelle nam op een gegeven moment een 
corner en Tessa stond precies goed, waardoor ze de 1-0 kon scoren. Top gedaan! Na wat 
flipperkastacties voor het doel kwam de bal voor Delia’s voeten en zij maakte de 2-0. 
Michelle had nog enige last van haar enkel en had meegewerkt aan de twee doelpunten, dus 
zij mocht rusten en ging wissel. Eliane kwam erin.  
Het laatste kwartiertje van de eerste helft zakte DESS in, waardoor Medemblik kansen 
kreeg. De snelle spits van Medemblik stond een paar meter voor het doel en maakte de 2-1. 
Met deze stand gingen we de rust in. Het was duidelijk dat we goed speelden in het begin 
van de eerste helft en dat we later inkakten. We moesten het goede samenspel weer 
proberen op te pakken in de tweede helft.  
Maar de tweede helft verliep nog rommeliger. De communicatie in het team en het 
samenspel verliep stroef, waardoor Medemblik verschillende kansen kreeg. Een mooi schot 
op de doel van de spits van Medemblik zorgde voor een 2-2 (eindstand). We mochten zeker 
niet verliezen van deze gelijkwaardige tegenstander, de verdediging zette zich scherp en liet 
Medemblik er niet meer doorheen gaan. We hadden kunnen winnen van deze ploeg, alleen 
was het samenspel en de druk naar voren soms een beetje zoek. Van de week weer hard 
trainen en dan volgende week weer een keertje winnen ;)! 
 
#10 
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Dess 2 – Zouaven 5   2-7 

12 september 2010 

 

Een hoop (on)bekende gezichten bij de eerste wedstrijd van het seizoen.  Onbekend in de zin 

van; Waar zijn al die gasten dinsdag -en vrijdags?! / dus dit is het 2
e
.. Bekend in de zin van; Je 

ken toch ok iedereen in dut dorp.  

  

De wedstrijd 

 

De fluit was nog niet gefloten of we hadden de 0-1 al om onze kloten. Maâgen! Na deze 

“wakkerschudder” werd er lekker gevoetbald maar konden we zelfs met  André Appel in de 

verdediging de 2-0 tegen niet voorkomen. Toen opeens een goeie loopactie van Jelle die wat 

verward, met een voorzet in zijn achterhoofd, net voorlangs schoot en uiteindelijk gingen we 

met een 4-0 achterstand de rust in.  

 

Na dit conditioneel-technisch, toch altijd vrij welkome moment in een wedstrijd, betrad een 

schaduw van zo’n 2 meter lang het veld.. Jawel, Ronald ‘the flying Dutchman’ ten Pierick had 

ook het voetbalveld gevonden en loste hiermee Leen af. Mr. Leen bedankt!  

Na een goede redding en een scherpe uittrap van Ronald kon Benji, die tevens die zondag zijn 

verjaring vierde, zijn goaltje meepikken. Een Ben-jamin’ classic vertelde Vincent later. 1-4  

 

Na zo’n 20 minuten in de 2
e
 helft vloog ons ook de 1-5 om de oren. “Het kan nog Dess!” 

schreeuwde één of andere waus vanuit de achterhoede. En warempel, door een goeie paas van 

spelmaker Victorius werd Vincenté binnen de zestien neergelegd en schoot Jelle de 2-5 

binnen.  

 

Een kwartier voor rust kwam Sjors Munster heb team nog versterken maar ook toen konden 

we niet voorkomen dat Zouaven er nog 2 bijmaakte.   

        

Panna-masters: Michel, Vincent, Benji  

Mannen bedankt!  Tot dinsdag, vrijdag of zondag!   

Ps: Alle vrouwen langs de kant kwamen voor Sjaak.  
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Dynamo 3 – Dess 2  5-2 

19 september 2010 

 

(woensdagavond) 

Sjaak: “Jelle, voor wanneer moet ik dat stukkie inleveren?” 

Jelle: “ Dat had maandag al gemoeten! Dat kost je een rondje en je mag het stukkie voor 

volgende week ook verzorgen..!”  

 

- Pleures..!- 

 

 Bij deze; 

 

11:00 uur verzamelen deze keer. Ff vroeger als vorige week en dat was bij sommige gasten 

goed te merken.. Overdadige consumtie van sprookjeswater doen we op zondag, brakke 

batsers!! 

 

Victor en Jelle kregen deze week een oproep van de hoge heren dus die moesten we missen, 

maar gelukkig stond Jan Korver om 11:00 uur, met de tas in de hand, paraat om de mid-mid 

positie te bekleden. Een goed alternatief bleek later. Jan, mocht ’t jeuken, je bent welkom..! 

Wél waren van de kreekbewoners Arie (Sjonnie) en Anita weer present. Woest!  

 

De wedstrijd 

Een vliegende start. Benji zag gelegenheid voor een mooie actie en een loepzuivere voorzet 

die Jitse binnen kon trappen. 0-1! Waar we deze rush eigenlijk door moesten drukken werd 

Dynamo gevaarlijker. Door goed loopwerk en een paar k(l)ut(s)ballen gingen we uiteindelijk 

toch weer met een 3-1 achterstand de rust in.  

 

Een kleine 10 minuten de 2
e
 helft in kwamen we ook de 4-1 tegen. Toen een diepe bal op 

Sjors die hij nog knap, buitenkant schoen, voor wist te krijgen waar verdomt Jiste weer op de 

juiste plek stond om de bal binnen te “bukkoppen”. 4-2. 

Ook liep er een blonde krullenbol hiel bar te ballen.. of ’t nou “Vunzige Vince” of Mad Man 

Max” was kon ik van achteruit niet zien. 

Anyhoe; Boembarakat, barre mannen! 

Uiteindelijk nog een kopbal óver (knap) Ronald 

heen. Eindstand 5-2. 

 

Tot slot nog even een citaat uit de verzamelde 

werken van bijzondere uitspraken:  

“Veel vrouwen, Veel pils, …” 
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WSW MD1- DESS MD1 
 

We begonnen allemaal vol goede moed en hadden er zin in. 
We moesten onze eerste competitie wedstrijd tegen W.S.W. spelen( in Wijdenes). 
 
Het was best spannend want het was de eerste echte wedstrijd op groot veld! 
Er zat al snel een doelpunt in! 1-0 . Iedereen  stond goed op zijn positie en deed z’n 
stinkende best.  Voor de rust schoten wij er nog drie in. Zij kregen ook nog een 
doelpuntje voor de moeite. 
 
Het was rust en we gingen even met z`n allen bespreken.Jelle en Petra vonden ons 
goed spelen maar er kon nog wel wat verbeteren. We gingen er nu weer helemaal 
voor! De tegenstanders waren erg fanatiek maar wij lieten ons niet kennen. De ballen 
vlogen de tegenstanders om de oren!  
 
Helaas lette de scheidrechter niet altijd goed op en toen hij voor de laatste keer floot 
was het eigenlijk 9-1. Maar omdat de scheids niet goed had geteld (het waren er ook 
zoveel!) kwam er uiteindelijk 8-1 voor DESS op het wedstrijdformulier. 
 
De eerste punten zijn binnen! 
 
De doelpunten waren van: Sanne 3x, Mariska 3x, Denise 2x en Judith 1x. 
  
Meiden jullie hebben super jullie best gedaan en we kunnen trots zijn! 
 
Volgende week tegen Medemblik gaan we er weer voor! 
 
 
Marloes   
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De start van de wedstrijd was overdonderend, de eerste aanval van 
RKEDO was meteen raak. Helemaal vrij werd er met een mooie kopbal 
gescoord en een kwartier later stonden we al met 0-5 achter! Gijs was 
van mening dat dat aan het gele hesje lag dat we moesten dragen, omdat 
RKEDO wit was. Maar daarna werd het goed opgepakt, en mede dankzij 
het goede keeperswerk van Maico was dit ook de ruststand. Het kostte 
onder andere Vince een zeer hoofd en Daan kreeg een harde bal in zijn 
buik, maar de bal ging het doel niet meer in. Het moge duidelijk zijn dat 
er met man en macht verdedigd werd en dat aanvallen er niet zo erg van 
kwam. 
De tweede helft begonnen we weer met frisse moed, en dat hielden we 
lang vol. Maico werd een paar keer “aangevallen” in zijn doelgebied, 
maar evengoed sprong hij er daarna weer tussen, klasse! RKEDO wist 
nog slechts 1 doelpunt erbij te maken, dus de tweede helft ging echt best 
goed. Vince had nog hoofdpijn van de eerste helft, maar speelde 
evengoed weer verder. Ook Max en Klaas kwamen geblesseerd naar de 
kant, maar wilden later allebei toch  graag het veld weer in. 
In de slotminuten van de wedstrijd schoot Maico de bal bij een uittrap 
helemaal over de verdediging van RKEDO heen, waardoor Nick toch nog 
een doelpunt voor ons  kon maken. 
De penalty's gingen gelukkig een stuk beter dan vorige week; Jeroen, 
Klenroy, Matthijs en Maico schoten raak en omdat Maico ook nog 7 van 
de 9 penalty's tegen wist te houden, sloten we met dit onderdeel deze 
wedstrijd toch nog positief af. Helemaal omdat Vince ook nog trakteerde, 
vanwege zijn verjaardag. 
De komende weken staan ons nog meer zware wedstrijden te wachten, 
tegen de koplopers Zwaagdijk en Andijk. We zijn alvast gewaarschuwd... 
 
Sandra 
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Wedstrijdverslag Dess F1-Always Forw.F4 

 

Zaterdag 18 september traden we aan voor onze eerste 

thuiswedstrijd en de oproep aan het publiek had gewerkt want de 

achterlijn stond bijna vol.(mede dankzij de tegenpartij).     

We begonnen sterk en hadden zelfs veel aanvallende momenten 

alleen kwamen we niet tot scoren onze verdediging met Kim en 

Maarten hadden ook alles onder controle. Maliq en Stijn schoten 

goed naar mekaar en speelde een tegenstander uit. Tom en Martijn 

hadden ook de smaak naar voren te pakken en speelde veel langs de 

zijlijn. Femke en Myrthe waren lekker op het middenveld bezig. 

Always Forw. vielen ook regelmatig aan maar Peter onze keeper had 

weer een paar goeie reddingen op 1x na. We gingen dus met 0-1 

rusten. In de kleedkamer stond heerlijke limonade en koffie en Anita 

(onze trainer) kwam zeggen dat ontzettend goed bezig waren.        

De tweede helft kregen we ook kansen maar de schoten van Mariet 

en Maliq werden door een speler of door hun keeper gestopt. De tijd 

ging in 1 keer erg hard net als de tegendoelpunten maar ondanks dat 

we onwijs hard ons best deden werd het toch 0-5. Maar daar waren 

weer de penalty`s. Peter zat een paar keer in de goeie hoek maar dan 

ging de bal er toch net in ook nu had ie de bal een keer gestopt. Bij 

ons scoorde Stijn,Martijn,Tom en Myrthe en ging de bal van Maarten 

tegen de paal zeiden de pappa`s langs de lijn en de rest volgende 

keer beter. 

    Tot Zaterdag(ochtend vroeg) Maickel 
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 38 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Dinsdag      

21 sept  18:30 BE 27047 DESS B1 – Hollandia B1(C) J.Vlaar W. Kistemaker 

Zaterdag THUIS      

25 sept  10:00 122695 DESS ME1 – ALC ME1 Wouter Smit 

25 sept  11:30 135144 DESS MD1 – FC Medemblik MD1 John Keesom 

25 sept  13:00 89684 DESS D1 – de Blokkers D4 Koos Rood 

25 sept THUIS 17:00 66347 KFC B2 – DESS B1 ( C: K.Bakker) W. Kistemaker 

Zaterdag UIT      

25 sept 7:45 8:45 110159 West Frisia DP F6 – DESS F1 Femke, Maarten 

25 sept 9:00 10:00 141348 Zwaagdijk E1 – DESS E1 Max, Matthijs 

25 sept 12:00  13:00 134985 De Zouaven C5 – DESS C1 Luuk, Krijn 

Zondag UIT      

26 sept 10:45 11:45 71026 RKEDO MA1 – DESS MA1 Denise, Patricia, Roos 

Programma week 39 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

2 okt  10:00 104427 DESS F1 – MOC F1  

2 okt  10:00 141349 DESS E1 – Andijk E1  

2 okt  11:30 134977 DESS C1 – de Blokkers C5  

Zaterdag UIT      

2 okt 9:45 10:45 110167 RKEDO ME1 – DESS ME1 Nika 

2 okt 9:15 10:15 135145 De Blokkers MD1 – DESS MD1 Mariska, Marije 

2 okt 10:30 11:30 110164 De Zouaven D5 – DESS D1 Joost, Simon, Thijs 

Zondag THUIS      

3 okt  9:00 66570 DESS B1 – Spartanen B2 (C: J.Swier) W. Kistemaker 

3 okt  11:00 71029 DESS MA1 – Westfriezen MA1  


