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4 Oktober 2010

Flevo—DESS
Na een lekkere lange nacht was t maar s tijd om de benen te strekke. Ff een
lekker bakkie vla, maar de aanvoerder was alweer eerder. Dan maar een
speculaasie en ff te bad. Na een halve liter badolie en een lekkere dikke zachte
handdoek was ik weer helemaal t mannetje. Aangekomen bij opa,oma en de rest
van de fam, zaten we ff mooi an. Lekker bakkie koffie en zoals altijd bij oma:
een lekkere dikke koek en chips toe. Mooi begin van een mooie voetbalzondag.
Bij dess aangekomen begon de voorbereiding voor de wedstrijd van deze dag.
Nog een koppie toe, rekening betalen bij afra,slap teute over guster, de andere
spelers belle of ze al komen,want t was al kwart over 12. Maar deze spelers ware
mazzel, de trainer was 5 min later als hunnie. De een moest de bierdoppe nog uit
ze ogen pulke en de ander moest ff nog wat doen. Terwijl we allemaal
aandachtig naar het veelbesproken wedstrijdbetoog van de trainer luisterden,
genoten we allemaal weer van een lekker bakkie soep. Dit waren wel de
hoogtepunten van de dag, want de wedstrijd was super slecht. Dit was een
wedstrijdje wie de meeste lange ballen kon geven. In mijn ogen een onnodig
puntverlies van DESS.We hebben gewoon met 0-0 verloren. Meer valt er over
deze wedstrijd niet te zegge, is alleen maar zonde van t papier. Terug bij de club
was t wel weer gezellig. Er waren 4 wedstrijden op deze zondag, dus ze waren
nog aan t voetballe. Aan de stand tezien op ons nieuwe scorebord, dacht ik eerst
dat ze aan t handballe waren: 5-6.
Ongekende stand op ons voetbalveld.
Ik hoop dat er volgende week weer
wat valt te schrijven over de
wedstrijd……
Alle supporters, en supersubs
wederom bedankt!!
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

10-10-2010
35727
49888
62394
49889
69382
71035
66680

DESS 1-Oudesluis 1
DESS 2-Westfriezen 4
DESS vet1-Berkhout vet1
Always Forward 8-DESS 3
EVC1 DA1-DESS DA1
ZouavenDe MA1-DESS MA1
DWB B1-DESS B1

35829
50604
62407
50205
69435
71039
153929

Callantsoog 1-DESS 1
Wherevogels De 3-DESS 2
Spartanen vet2-DESS vet1
DESS 3-Valken De 5
DESS DA1-RKEDO DA1
DESS MA1-Spirit 30 MA1
DESS B1-Hugo Boys B1

14.00
11.45
10.00
14.00
14.00
11.30
12.45

Zanten .N.S van
Sj. Bontekoning
J.van Ijzerloo
13.00
10.30
11.45

17-10-2010
14.00
14.00
10.00
15.00
13.00
11.00
9.00

Graper. R
13.00
9.00
J.Kok
J.Korver
W.Kistemaker

uitslagen 03-10-2010

uitslagen 09-10--2010

Flevo 1-DESS 1
0-0
Purmersteyn 6-DESS 2
3-2
Andijk vet 1-DESS vet1
4-1
DESS 3-Spirit 8
5-7
DESS DA1-Blokkers De DA2 5-0
DESS MA1-Westfriezen MA1 7-1
DESS B1-Spartanen B2
3-2

DESS F1-MOC F1
afgelast
DESS E1-Andijk E1
afgelast
DESS C1-De Blokkers C5 afgelast
RKEDO ME1-DESS ME1
4-1
De Blokkers MD1-DESS MD1 5-1
De Zouaven D5-DESS D1
15-0

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

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.
13 oktober
24 november
14 december

B-junioren
DESS 3
DESS 2

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

ODESSA

3

We verzamelden om 11.45 bij Dess voor de bespreking.
De taken werden nog een keer doorgenomen en een belangrijk punt: rust houden aan de
bal.
Om 13.00 begon de wedstijd met de volgende opstelling:
Mellany
Roos

Lotte
Sharon

Marijke

Sanne
Delia

Charlotte
Juliette

Michelle
Vera

Dess trapte af en meteen waren we heel fel.
Wat Nico van ons verwachte was zeker blijven hangen want er werd veel getikt en er was
rust aan de bal, ondertussen werd er lekker gewisseld.
We creëerden veel kansen en na een paar mooie acties maakte Vera de 1-0
Toch kreeg Blokkers ook een paar goede kansen maar Mel hield de bal uit haar doel!
Het was heerlijk weer en dus ook bloedheet na 45 min. spelen konden we de rust dus wel
even gebruiken.
Nico was tevreden, het ging erg lekker. Zelf waren we ook zeker tevreden!!
Tijd voor de tweede helft die we meteen goed begonnen, Blokkers trapte af maar Wieneke
en Maartje veroverde meteen de bal en wisten samen het doel te bereiken Wien maakte de
2-0.
Blokkers raakte gefrustreerd door ons spel want we bleven maar tikken.
Snel volgde ook de 3-0 die Wieneke weer maakte.
De 4-0 was door Vera en Charlotte maakte de 5-0
De scheids floot af en ons eerst gewonnen competitiewedstrijd was een feit ☺
Iedereen goed gespeeld en hard gewerkt,en Wieneke Maartje en Tessa bedankt voor het
meedoen.
Elsa jij ook weer bedankt voor het meedoen, en je weet het je bent van harte welkom bij
ons!
Tot volgende week!
#2
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ASV MA1 – DESS MA1

(12/9/2010)

Zondag 12 september hadden wij onze eerste competitiewedstrijd tegen ASV MA1.
Aan het begin van het seizoen hebben we als team afgesproken, om dit jaar vooral
voor de winst te gaan. Andere jaren voetbalden we meer voor de gezelligheid, maar
de meerderheid wilde nu wel eens laten zien wat we waard zijn. Ook was dit de
eerste competitiewedstrijd met onze nieuwe coach: Ruben. En ook Michelle Visser
maakte haar comeback in het team.
Via een toeristische route kwamen we aan in Venhuizen. We hebben al vaker tegen
ASV gevoetbald vorig seizoen. Toen hadden we net aan (ik geloof 5-4) verloren. Dit
kwam mede doordat ASV meiden van de dames mee liet voetballen. We begonnen
dit seizoen ook weer met een keepersprobleem. We hebben een oplossing
gevonden, want een keeper blijkt moeilijk te vinden. We hebben besloten om te gaan
rouleren, met degenen die wel een keer op doel willen staan (wat er gelukkig toch
wel een aantal zijn). De eerste helft ging Leonie op doel. ASV is redelijk gelijkwaardig
aan ons, dus we hadden een redelijk zware eerste helft. Lydia viel gelijk al
geblesseerd uit, omdat zij met de warming up een misstap maakte. We creëerden de
eerste helft een aantal leuke kansen. Maar ook ASV brak af en toe door, doordat wij
onze mannetjes te vaak vrij lieten lopen. Je moet natuurlijk ook weer niet TE fanatiek
willen winnen.. Gelukkig viel het eerste doelpunt in de eerste helft voor ons: Joy
maakte de 1-0, na een mooie solo rondde ze de bal zelf af op doel. Helaas gingen
we een kwartier later de rust in met een gelijke stand van 1-1.
Na rust stond Roos bij ons op doel. De tweede helft begon moeizaam, maar later
waren wij weer lekker in de aanval. Er werd het een en ander geëxperimenteerd in
de opstelling, waardoor er wat verwarring ontstond op het veld. Gelukkig wisten
Wieneke en Maartje elkaar nog te vinden. Maartje scoorde de 2-1 voor ons na een
mooie voorzet van Wieneke. Het heeft een heel tijd 2-1 gestaan, wat tot op het einde
spannend bleef. Roos heeft er een aantal lastige ballen moeten uit houden op het
einde. Gelukkig konden we de 2-1 behouden: onze eerste overwinning van het
seizoen was binnen!
Rosan #8
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RKEDO MA1 – DESS MA1

26 september

Eén woord: wat een wedstrijd. Jongen jongen jongen zulke wedstrijden hoeven van mij niet
veel vaker meer hoor meiden! Ik zal maar bij het begin beginnen dat is misschien wel het
makkelijkste. Natuurlijk verzamelde, zaten we in een auto en kwamen we aan maar dat zijn
dingen die je eigenlijk elke zondag doet dus zo belangrijk is dat niet.
Dan komt de wedstrijd, de precieze opstelling weet ik niet meer want dat had met een
aantal dingen te maken. Nou de wedstrijd begon, na een tijdje maakte Wieneke echt een
mooie actie waardoor we al op een 0-1 voorsprong kwamen. Daarna werd het jammer
genoeg al snel weer 1-1. Nou één ding is wel zeker RKEDO weet zeker wel wat beuken en
trappen is. Op zijn nets gezegd kon je wel stellen dat de scheids de wedstrijd met een iets
andere bril bekeek dan wij het deden of hij wist gewoon niet hoe een fluitje werkt. Na
ongeveer een halfuurtje kwam Marijke pijnlijk op de grond en ze greep direct naar haar nek.
Marijke heeft al vaker last van haar nek gehad dus we wisten dat het niet helemaal goed zat!
Marijke bleef liggen en voelde later ook
tintelingen in haar benen en in één arm dus
was de ambulance gebeld. Ik weet niet waar
die ambulancebroeders vandaan kwamen maar
van de West-Friese uitspraak: rapper dan je
went bent hadden ze nog nooit van gehoord.
Sjonge jonge alles ging wel op zijn gemakkie
hoor maar uiteindelijk waren ze er toch en is
Marijke afgevoerd naar het ziekenhuis, Denise
ging met haar mee. Naja na zoiets zit je
natuurlijk niet helemaal lekker in de wedstrijd maar Marijke had ons opgedragen om door te
gaan en ze in te maken dus dat advies volgde we maar even op. Het werd 1-2 gemaakt door
Maartje maar doordat wij geen vaste keepster hebben en dus niet alle regels helemaal
duidelijk zijn kreeg RKEDO een vrije trap van nog geen 6 meter van het doel en de bal zat er
natuurlijk in, 2-2. De meiden van RKEDO waren nogal goed getraind in het vasthouden en
lekker duwen, ik dacht even dat we op het verkeerd stonden en op het rugbyveld waren
beland maar er bleek toch echt een voetbal voor me voeten te liggen. Uiteindelijk hadden
we rust en waren we al één uur en een kwartier verder.
De tweede helft: we waren weer lekker in de wedstrijd totdat opeens Leonie om werd
getrapt en niet meer verder kwam. Nou echt joh we konden de scheids wel schieten.
Meestal is het zo al maakt iemand een overtreding wordt er gefloten maar de scheids was
nogal zuinig met zijn fluitje denk ik, jaja fluitjes zijn móóie dingen hoor! Even later werd ook
Tessa onderuit getrapt en greep direct naar haar enkel die al gevoelig was. Ook foute boel
dus onze wissels gingen lekker hard! Uiteindelijk speelde Maartje even gemakkelijk de
keeper voorbij en het was 2-3. De bal werd uitgetrapt door RKEDO dus ik was van plan om
hem in te gooien totdat Roos opeens ging hyperventileren dus we misten alweer 5 spelers.
Gelukkig werd het uiteindelijk 2-4 dankzij Maartje, onze Suarez (trucjes alles). Hadden we ze
uiteindelijk toch even ingemaakt en het grappigste van alles was nog dat de coach van
RKEDO naar ons toe kwam en zei dat wij onsportief waren. Nou ik denk dat de opticien in De
Goorn toch niet alles is, ik zou hem in ieder geval niet aanraden! Nou meiden zullen we het
de volgende keer rustig houden want zo wedstrijd is niet goed voor je hart op een zondag
hoor!
# 15
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DESS MA1 – Westfriezen MA1

(3/10/2010)

Tot nu toe hebben wij al onze competitiewedstrijden gewonnen, dus waarom zouden
we dit vandaag dan ook niet gewoon winnen. De tegenstander van afgelopen zondag
waren we al eerder tegengekomen bij één van onze bekerwedstrijd, wat eindigde in
een overwinning voor ons (12-2), hierdoor maakten we ons niet zo veel zorgen en
gingen er vol goede moed op af met maar liefst 17 spelers, waaronder Lisa Vriens
die vandaag voor het eerst meedeed. Vandaag was Marloes Bakker onze coach,
omdat Ruben, onze eigenlijke coach, naar de wedstrijd van Ajax ging en omdat Jelle
zelf moest voetballen. Vlak voor het begin van de wedstrijd kreeg roos een keihard
bal in haar gezicht geschoten, waardoor zij een hele erge bloedneus kreeg en een
tand door haar lip, hierdoor heeft zij helaas de hele wedstrijd niet meer mee kunnen
doen. Tijdens de wedstrijd merkte we dat we, net als in de bekerwedstrijd, veel
sterker waren dan hun. We waren constant op hun helft en we hadden tal van
kansen. Het eerste doelpunt werd door Lydia gemaakt, dit doelpunt kon meteen
worden genoteerd op het scorebord langs het veld, waar wij vandaag voor het eerst
gebruik van maakte. Verder scoorde Yvonne en Wieneke in de eerste helft, wat dus
leidde tot een ruststand van 3-0.
In de rust werd de opstelling nog een beetje gewijzigd, door wat verse spelers in te
brengen. De tweede helft was verder niet zo heel bijzonder. Ik scoorde 3 doelpunten
achter elkaar, daarna volgde, heel verassend, een tegendoelpunt (6-1). Dit was
eigenlijk niet nodig geweest, maar voor de eindstand maakte het niet zo veel uit. Als
laatste volgde het doelpunt van Rosan, die aanvallende middenvelder stond ipv
recht-half. De eindstand was dus uiteindelijk 7-1 geworden. Marloes had goed
gecoacht, omdat zij volgens Jelle met minstens 3 doelpunten verschil moest winnen.
Bedankt voor het coachen Marloes, we weten je te vinden als we weer een coach
nodig hebben!! We staan nu 2de in de competitie, dat gaat dus lekker
meiden,misschien zit een 1e plek er ook nog in voor ons?!
#10 Maartje
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Blokkers md1 vs Dess md1
Op een kille zaterdagochtend vertrokken we naar sport complex van de
Blokkers.
Nadat we onze kleren hadden aan getrokken en de warming-up habben
afgerond kon de wedstrijd beginnen.
Na een slappe start keken we al snel tegen een 1-0 achterstand aan.
Het tegendoelpunt schudde onze koppies weer even wakker want na de
aftrap creëerde een kans en hadden we bijna een doelpunt gemaakt.
Jammer genoeg bleek het om een buitenspelval te gaan dus werd er een
vrije trap toegekend aan de tegenstander.
Hierna zaten we even niet op te letten en verloren we de bal aan de
meiden van de Blokkers.
Er kwam een schot op doel en helaas wist Amy die niet te keren.
Na nog een minder moment van ons was het weer de beurt aan de dames
van de Blokkers om te scoren.
Met deze 3-0 achterstand maakten wij onze weg naar de kleedkamer.
Na een glaasje limonade vonden wij de kracht terug om weer goed te
voetballen.
Na weer goed voetbal van ons werden we weer teleurgesteld met een
doelpunt van de tegenstander.
Het was niet alleen maar de tegenstander die wist te scoren, gelukkig
werd de spanning nog enigszins terug gebracht omdat Mariska de eer voor
ons wist te redden.
Toch scoorden de blokkers nog één keer en keerden we met een 5-1
nederlaag terug naar Benningbroek
Volgende keer maar weer de punten pakken meiden.
Joeee groetjes Iris
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 40
Datum
Zaterdag THUIS
9 okt
9 okt
Zaterdag UIT
9 okt
9 okt
9 okt
Zondag UIT
10 okt
10 okt

vertrek

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

11:30
13:00

135149 DESS MD1 –Dindua MD1
120231 DESS D1 – Westfriezen D3

John Keesom
Anita van Arem

8:00
9:15
14:15

9:00
10:15
15:15

110168 Westfriezen ME1 – DESS ME1
110158 De Zouaven F7 – DESS F1
134981 Always Forward C5 – DESS C1

Irene
Martijn, Tom
Nick, Casper

10:30
11:45

11:30
12:45

71035
66680

Lydia, Corine, Joy
Op de fiets

De Zouaven MA1 – DESS MA1
DWB B1 – DESS B1

Programma week 41
Datum
Zaterdag THUIS
16 okt
16 okt
16 okt
Zaterdag UIT
16 okt
16 okt
16 okt
Zondag THUIS
17 okt
17 okt

ODESSA

vertrek

10:15
11:45
12:00

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

10:00
10:00
11:15

84180 DESS F1 – VVW F4
141351 DESS E1 - Westfrisia DP E6
87480 DESS ME1 – De Blokkers ME1

11:15
12:45
13:00

110160 Always Forward D6 – DESS D1
147201 Always Forward MD1 – DESS MD1
134984 De Valken C2 – DESS C1

Sam, Jaimy, Thom
Denise, Sanne
Rick, Sonny

9:00
11:00

153929 DESS B1 – Hugoboys B1
71039 DESS MA1 – Spirit ’30 MA1

W. Kistemaker
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