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11 Oktober 2010

Nieuwe Tenue's voor de B1
Zondag 17 oktober, dus aanstaande zondag zal iedereen zijn of haar wekker op tijd
moeten zetten. Deze ochtend worden de nieuwe tenue's van de B1 onthuld en zal er
een teamfoto worden gemaakt. De foto zal worden gemaakt om 8.45 uur dus vroeg
uit de veren. Misschien nog even een kapper bezoeken op zaterdag!?! Uiteraard is
iedereen hierbij welkom. Na de wedstrijd staat de koffie klaar voor de spelers en de
nieuwsgierige ouders om de ervaringen van een wedstrijd in nieuwe pakken met
elkaar te delen.
Een speciaal dankwoord gaat hierbij uit naar de familie Swier die hiervoor hebben
gezorgd! We vragen de spelers van de B1 dan ook zuinig met de spullen om te gaan
en de naam van de sponsor op een sportieve wijze te dragen op de voetbalvelden.
Tot zondag a.s..
Het bestuur
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

17-10-2010
35829

Callantsoog 1-DESS 1

14.00

Graper. R

50604

Wherevogels De 3-DESS 2

14.00

13.00

62407

Spartanen vet2-DESS vet1

10.00

9.00

50205

DESS 3-Valken De 5

15.00

J.Kok

69435

DESS DA1-RKEDO DA1

13.00

B.op denKelder

71039

DESS MA1-Spirit 30 MA1

11.00

153929

DESS B1-Hugo Boys B1

9.00

W.Kistemaker

24-10-2010
61191

DESS 3-Blokkers De 6

14.00

J.Korver

70876

DESS DA1-Apollo68- DA1

12.00

Sj.Bontekoning

71236

DESS MA1-Always Forward MA1

10.00

61591

West Frisia DP 6-DESS 2

10.00

9.00

62311

Woudia vet2-DESS vet1

10.00

9.00

uitslagen 10-10-2010

uitslagen 09-10--2010

DESS1-Oudesluis1

1-0

DESS MD1-Dindua MD1

DESS2- Westfriezen 4

2-3

DESS D1- Westfriezen D3

1-4

DESS vet1-Berkhout vet1

0-2

DeZouaven F7-DESS F1

9-2

Always Forward 8-DESS 3

3-2

Always Forward C5-DESS C1

EVC DA1-DESS DA1

1-0

2-5

1-4

Westfriezen ME1-DESS ME1 5-1

Zouaven De MA1-DESS MA1 4-1
DWB B1-DESS B1

3-2

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

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
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 29 OKTOBER 2010
AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken / agenda wijzigingen
3. Vaststellen notulen ALV 23-10-2009
4. Jaarverslag voorzitter / secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie Fred van der Ven en Sjors Munster
7. Verkiezing kascommissie
8. Contributieverhoging (bestuur wil een verhoging)
9. Vrijwilligerstaken
10. Verkiezing bestuursleden
11. Kantinezaken
12. Stand van zaken sportgebieden
13. Rondvraag
14. Sluiting

Van het bestuur:
Aanvulling op de agenda van de ALV van 29 oktober 2010
Punt 10: verkiezing bestuursleden:
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Slagter

Ineke Aay, Fred Honhoff, Ruud van Diepen en Arjen

Het bestuur draagt de volgende bestuursleden voor:
Fred van de Ven:
Jouke Ingen:

in de functie van secretaris
in de functie van algemene zaken/voetbalzaken

Geïnteresseerden in de bestuursfunctie voor sponsoring kunnen zich aanmelden bij het
bestuur.
Verder kunnen kandidaten door tenminste drie leden voorgedragen worden voor een
bestuursfunctie.
Voor de komende ledenvergadering stellen wij voor dat (indien van toepassing)
bovenstaande aanmeldingen / voordrachten bij de secretaris kunnen worden ingediend voor
21 oktober aanstaande.
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Notulen

Algemene ledenvergadering
van de Sportvereniging
D.E.S.S.

Aanwezig via presentielijst

Afwezig met bericht
Afwezig
dd

23-okt-09

1

Opening:

39 personen
Inclusief bestuur
Ineke
Aay
Guido Breuker

Door de vergadering wordt Vincent aangewezen
tot voorzitter van deze algemene leden vergadering
Opening en welkomstwoord van de voorzitter
2

Ingekomen stukken/agendawijzigingen
Er is geen 2/3 van de leden aanwezig is,
punt 9 van de agenda: vaststelling nieuw huishoudelijk regelement:
De definitieve vaststelling wordt verplaatst
naar de volgende algemene vergadering
Er zijn geen ingekomen
stukken

3

Vaststelling notulen vorige vergaderingen: 24 oktober 2008
en 14 november 2008
De notulen worden akkoord bevonden

4

Jaarverslag voorzitter/ secretaris
Vincent: Hij heeft met Ruud nu een jaar meegedraaid in de
bestuursvergaderingen.
Er is in de afgelopen periode veel gedaan:
- Er was destijds een lange lijst met openstaande aktiepunten
- Ruud Wiersma en Rene Kool hebben zich teruggetrokken uit
hun functies voor de vereniging
- De sponsorcontracten voor het 1e en 2e liepen af
- De website is een feit geworden
Voor de verdere ontwikkelingen blijft het bestuur zoeken naar
vrijwilligers, ook om de druk op Afra te verlichten
Bij deze doet hij een oproep aan een ieder om vrijwilligerstaken
op zich te nemen
- Voor bestuurstaken hebben zich Marijke de Jong en Cor Vlaar
zich aangemeld
- Laurien Vlaar helpt Arjen bij de werkzaamheden inzake sponsoring
- De nieuwe mogelijkheden inzake sponsoring worden op de
website geplaatst
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Jaarverslag penningmeester
Afra: De ontvangsten waren lager in verband met het feit dat
er geen veilingopbrengsten waren
Hessel: Wij hebben nu een eigen grasmaaier ( na 30 juni gekocht)
heeft dit nog aanpassingen tot gevolg?
Vincent: Er is een verzoek gedaan aan de gemeente voor overleg
inzake korting op de huur
Jan van IJzerloo: er is een onderliggende staffel / berekening
voor de huur, waaruit de doorberekende kosten van het maaien
zijn opgenomen
Jan van Ijzerloo: is de opbrengst van het grasmaaien begroot??
Vincent: Nee, dit wordt beoordeeld als alle gegevens bekend zijn.
Vincent: met dank aan Anita voor het opstellen van de cijfers

6

Verslag kascommissie Jan van Ijzerloo (2e jr) en Sjors Munster (1e jr)
Jan van IJzerloo: de administratie was perfect verzorgd

7

Verkiezing kascommissie
Fred v.d. Ven wordt het nieuwe lid van de kascommissie
Het jaarverslag 2008/2009 en
de begroting 2009/2010 worden goedgekeurd

8

Contributieverhoging (bestuur wil geen verhoging)
Het betreft hier de contributie voor het seizoen 2010 - 2011
Afra: er is misschien wel een contributieverhoging nodig als
schoonmakers betaald moeten gaan worden
Vooralsnog wordt de contributie echter niet verhoogd

9

Vaststelling nieuw huishoudelijk reglement
Het oude reglement was gedateerd
Het model van de KNVB is aangepast naar onze situatie
Het zal meegegeven gaan worden aan de nieuwe leden ter
orientatie op onze vereniging
Lida Admiraal: Kunnen de regels voor niet spelende leden
aangepast worden?
Vincent: Het reglement zal hierop worden aangepast
De vergadering gaat voorlopig akkoord met het
nieuwe
huishoudelijk reglement, dit zal in een nieuwe algemene
vergadering
opnieuw ter definitieve goedkeuring worden voorgedragen
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Verkiezing bestuursleden
Er zijn geen aanmeldingen
binnengekomen
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Guido Breuker en
Ed Nieuweboer
Het bestuur draagt de volgende leden
voor:
Vincent Vermeulen in de functie van voorzitter
Ruud van Diepen
Marijke de Jong
Cor Vlaar
De voorgedragen personen worden met algemene stemmen
gekozen
Vincent: Het nieuwe bestuur is mooi compleet, vol energie en
stelt zich aanspreekbaar op. Hij doet de oproep de
bestuursleden ook aan te spreken als er iets is.

10

Kantinezaken
Afra: de omzet is goed. Van de schoonmakers brengt zij het
verzoek over geen onnodige rommel achter te laten of te maken.
Ook de schoonmakers zijn van groot belang voor de vereniging,
ook gezien de verhuur aan de BSO.
Het schoonmaken van de kleedkamers is een probleem, een
nieuwe coordinator is nodig
Anita: de schoonmakers gericht uitnodigen
Vincent doet een oproep aan de aanwezigen om zich
beschikbaar te stellen. Laurien meldt zich aan, zij heeft echter al
een andere taak in de organisatie.
Charlotte Admiraal geeft aan dat zij de coordinatie wil doen,
Afra geeft aan haar behulpzaam te zullen zijn.

12

Stand van zaken sportgebieden
Jeugd

Hessel

Senioren Nico

De nieuwe opzet van de cie. werkt
De indeling van de teams is over het algemeen licht
Werkt met veel plezier in de nieuwe omgeving
De sfeer en betrokkenheid is prima, er is voldoende
belangstelling bij de trainingen, heeft verwachtingen
voor de toekomst
Het nadeel is de smalle selectie, bij afwezigheid van spelers
ontstaat snel een probleem
Al met al is hij een tevreden trainer
4 december wordt er een Sinterklaasfeest georganiseerd,
een ieder is welkom
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Rondvraag
Anita
Ruud

Hoe werkt het alarm, zijn er richtlijnen??
Er zijn wat problemen met het contact met de installateur,
de doorschakeling moet nog definitief gemaakt worden

Nico Vriend
Vincent

Hoe wrden afgelastingen doorgegeven?
Ron zet deze op de site en belt ook de coach

Kees Reus

de afgelastingen zijn ook op de KNVB site te zien

Positie Odessa

De website wordt actueel gehouden maar blijft nog een
aanvulling op de Odessa. De leden worden op de hoogte
gesteld als de situatie van de Odessa anders wordt.

Lida

Er staan geen stukjes in de Koggenlander over Dess
De stukjes voor de Odessa kunnen rechtstreeks naar
de Koggenlander, er is echter een tijdsprobleem: De stukjes
moeten - willen zij geplaatst worden - op zondagavond
verzonden worden.
redactie@idemadruk.nl
De krant plaats alles, als het maar op tijd binnen is

Vincent

Lida en Nico
Afra
Vincent

Red Bull wordt verkocht in de kantine
het is geen kinderdrank, het wordt zaterdag niet
verkocht
dit zal in het bestuur besproken worden

Beleid gemeente
Jan van Ijzerloo

14

Er wordt in de gemeente gestreeeft naar harmonisatie, de
situatie is per club verschillend. Er wordt door de
gemeente getracht een evenwichtige situatie te
creeeren

Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng
tijdens
de vergadering
21.20 uur
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Rooster
van
aftreden
voordracht her- cq
verkiezing

aftredend afgetreden

Vincent

1e verk

okt-09

okt-09

okt-12

Ruud

1e verk

okt-09

okt-09

okt-12

Afra

1e verk

okt-06

okt-07

okt-10

Arjen

1e verk

okt-04

okt-07

okt-10

Marijke

1e verk

okt-09

okt-09

okt-12

Cor

1e verk

okt-09

okt-09

okt-12

Ineke

1e verk

okt-07

okt-10

Fred H.

1e verk

okt-07

okt-10

okt-10

29 oktober algemene leden vergadering
Hierbij nodigen wij alle leden uit om op 29 oktober 2010 de jaarlijkse algemene leden
vergadering bij te wonen. De vergadering zal om 20.30 uur beginnen in onze eigen
kantine.
Voor verdere informatie verwijzen wij jullie naar de overige stukken die in deze en
komende Odessa's worden geplaatst.
Graag tot 29 oktober.
Het bestuur.
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Lijfsbehoud clubblad Odessa in papier vorm
In mei hebben wij een enquête opg esteld die is verstuurd naar alle lezers van de Odessa. 45%
van de lezers hebben de enquête ingevuld en retour gestuurd.
Hieronder worden de verschillende vragen uiteengezet:
Vraag 1.
Waar kijk je naar de uitslagen en he t programma?
3% 7%
O dess a
W ebsi te
B eide
9 0%

Vraag 2.
Waar lees j e de ve rslage n?
3%

O des sa
Bei de

97%

Vraag 3.
Lees je de od essa w el eens op de webs ite?
16%
Ja
Nee

84%

Vraag 4.
Zie je de w ebsite als een vervanger v an d e Odess a?
35%
Ja
Nee
65%
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V raag 5.
B en je tev reden over de w ebsite ?
25%
Ja
Nee
75%

Ook kon de lezer bij de vraag “Ben je tevre den over de w ebsite” verbe terpunte n aangeven. N a
analyse blijkt dat de re sponde nten ve elal hetze lfde hebben ingevuld. He t ve rbeterpunt dat zij
hebben aangedrag en: he t up to dat e houde n van de we bsite . H et be stuur zal in sam e nspr aak
m e t de we bm aster e r voor zorg en dat de w ebsite zovee l m ogelijk up to date is en blijft.
V raag 6.
Zou je zonder ode ssa kunnen a ls bove nge noem de
opme rkigen w orde n doorge voer d op de we bsite ?

45%

Ja
Nee

55%

V raag 7.
Zou je de odess a v oorta an per m ail willen ontva nge n i.p.v.
op pa pier?
34%

Ja
Nee

66%

V raag 8.
Zou je pre ttig vinden als d e Odess a w ekelijks op de site te
d ownloade n is?

44%

Ja
Nee

56%

Conclusie:
Het bestuur heeft besloten om naar aanleiding van de resultaten het blad de komende seizoenen aan
te blijven bieden in papiervorm aan de lezers. Daarnaast zal de digitale versie ook gewoon worden
aangeboden op de website. Het bestuur zal uit financiële overwegingen en kijkend naar de
toekomstige wens van de lezer, dit blijven monitoren.
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Purmersteyn 6 – Dess 2

3-2

3 oktober 2010
Een pittig eindje rijden naar Purmerend, mooi weer en kunstgras?! Verrekte kunstgras!! Het
veld ernaast was gewoon gras en lag er prima bij. Maar de tegenstanders waren trots op hun
veld en na een stukje geschiedenisles bleek ‘t het eerste kunstgrasveld in Nederland te zijn
geweest, was ook goed te merken, en werd er toch op gevoetbald. Na 1000 en 1 kansen werd
het na een half uur spelen dan eindelijk 0-1. Björn je was goed jonge! ;)
Hij die goed voetballen kan en tegen boeren speelt zal het veld blauw verlaten.. Dit gelde
helaas ook voor Benjamin die zijn ongenoegen verbaal uitte (wel wat eentonig naar mijn
smaak) en vervolgens het veld mocht verlaten. Een nieuwe krachtterm (KANGAROE ofzo)
zal je beter staan broer!
Wél mochten we van de tegenstander een nieuwe man inbrengen zodat de pot gewoon 11
tegen 11 uitgespeeld kon worden. Grote klasse mannen, niet helemaal in lijn met de rest van
de wedstrijd maar bedankt.
Dit grootse moment leende zich voor de rentree van een oude bekende; Matthijs Spijkerman.
Hij mocht meteen op zijn favoriete positie starten. Na de rust kreeg Jelle, na een combinatie
met diezelfde oude bekende, een mooie kans die hij geplaatst binnen schoot 0-2.
Om een of andere reden viel hier de scherpte weg en stond het 2 minuten later 2-2 en viel ook
nog de 3-2 een kwartier voor tijd. Dess was gebrand op de winst en Purmersteyn kon het niet
meer bevoetballen. 3 ellebogen en 2 doodsschoppen verder hadden we het wel gezien en
hebben we twee minuten voor tijd dit slagveld gelaten voor wat het was. Volgende keer
hebben wij het thuisvoordeel en kunnen ze rekenen op een ‘warme’ verwelkoming.
Uiteindelijk jammer dat het zo liep op deze mooie dag, maar het bier smaakte gelukkig nog
goed.

MA PANG PANG!! (mijnes ok chéf)
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Dess 2 – Westfriezen 4

2-3

10 oktober 2010
Wat een leven! Wederom een zonnige dag en hij begon goed! Marco Appel vierde zijn te
reizen reis naar Nieuw-Zeeland en had gebak verzorgt. Ikzelf kon de pudding en glazuur nog
niet aan, zo vroeg op de zondag maar ik zag de mannen lekker snoepen.
Met de buk vol, de zon in het gezicht en veters gestrikt floot Dhr. Bontekoning zijn fluit. Tim
de Groot had zijn voetbalschoenen ook weer gevonden en balde ook een wedstrijdje mee. Als
ik me niet vergis zag ik je het reservelid-blaadje alweer invullen! Best gaan!
Vincent Vriend moesten we missen want die was met zaalvoetbal door zijn enkel gegaan.
Gelukkig stond hij wel langs de kant, met stokken en al, onderdeel van het team uit te maken.
Na een trage start hadden we het ritme te pakken, maar bleven de goals uit en stonden we
zomaar 0-1 achter. Gelukkig wist Jitse hier voor de rust nog 1-1 van te maken.
Vanwege enkele criminele praktijken was het eerste deze week dun bekleed en werden
Maarten en Jelle in de rust geronseld. Bijzonder jammer want het stond 1-1 met de rust en
deze mannen konden eigenlijk niet gemist worden. -Don’t do the crime if you can’t do the
time MaaahflippersHoewel de Westfriezen pittig zaten te janken op mekaar gingen ze wel beter voetballen en
kwamen we na een half uur spelen tot 3-1 achter. Marco Appel had nog een afscheidscadeau
bedacht en prikte zijn goal uit een corner. Ongekend! 3-2!
Benjamin had telepathisch zijn gevloek doorgegeven aan een joch van de Westfriezen die
hem dunnetjes overtrof. MA PANG PANG!! Na een dubbelcheck bij Boogie wisten we dat
dit iets van verdomme moest betekenen, die ons er ook nog aan deed herinneren dat niemand
hem vroeg te vlaggen. Mafklappers!
Mannen volgende week weer vol voor de winst! We komen nu al een paar keer net tekort dus
ff een stappie harder dan ziet het scorebord in de kantine er ook weer wat knapper uit!
Gegroet!
Mr. Shakes
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EVC DA1 1 – DESS DA1 0
Zondag 10 oktober stond EVC op het programma. Na een goede wedstrijd vorige week tegen Blokkers
gingen we vol goede moed heen.
De beginopstelling was als volgt:

Manon

Mellany
Lotte

Kim
Sanne
Charlotte
Michelle
Juliëtte
Vera
Delia

Roos

De eerste helft ging erg lekker; er werd goed en rustig overgespeeld en goede aanvallen opgezet. We
speelden vooral op hun helft en hebben flink wat kansen gecreëerd, helaas werden deze niet benut.
Ik weet niet precies hoe het ging, maar op één of andere manier schampte de bal het hoofd van één
van de tegenstanders en deze leek vervolgens wel in slow motion het doel in te rollen: 1-0. Ook na dit
doelpunt hebben we nog een aantal kansen gecreëerd, maar wederom niet afgemaakt.
Na de rust ging het gelijk al een stuk minder dan de eerste helft. We hebben in de tweede helft een stuk
minder op hun helft gespeeld en minder aanvallen opgebouwd. We lieten EVC meer voetballen, maar
gelukkig heeft dit niet voor kansen aan hun kant geleid. Het spel was behoorlijk verminderd en de
tweede helft is er eigenlijk niets spannends meer gebeurd.
Manon, Leonie, Tessa en Maartje; weer ontzettend bedankt voor het meespelen!
Volgende week RKEDO, we gaan er weer voor Dames!
#5

DESS md1 - Dindua md1
Bijna iedereen was op tijd zodat we rustig konden omkleden en een goede warmingup konden
doen.
Iedereen was in topvorm en had er veel zin in. We hebben ook allemaal ons best gedaan en
meer dan je best kan je niet doen.
Jelle had weer een goede opstelling gemaakt en bijna iedereen wist wat zij op haar plek moest
doen.
Jammer genoeg was de tegenstander iets beter dan ons en wisren dan ook voor de rust 4 keer
te scoren maar we gaven niet op. Want wij zijn doorzetters en weten niet
van ophouden. Denise wist gelukkig ook nog te scoren voor de rusten zodat we met 1-4
konden rusten.
Na de rust had Jelle nog een paar meiden op een andere plek gezet. Ik denk dat dit beter was
voor ons spel want nu kon de tegenstander maar 1 doelpunt scoren.
Maar er werd ook door onze Mariska gescoord zodat de wedstrijd in 2-5 eindigde. Jammer
maar helaas, de volgende keer beter.
Groetjes van Anne.
ODESSA
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Een zonnige zaterdag voetbal
Vandaag eerst lekker uitslapen, de eerste
thuiswedstrijd staat pas om 11:30 uur op het
programma. Rond 10 uur op het gemakje richting
het veld en niet veel later komen de eerste Dess
meiden aan voor hun wedstrijdbespreking met
eigengebakken cake met heel veel chocolade.
Prachtig weer vandaag om een potje voetbal te
spelen, lekkere temperatuur en een verrukkelijk
zonnetje. Iedereen had er duidelijk zin in vandaag,
want langzaam aan kwamen er steeds meer
mensen richting onze prachtige velden.
Helaas lukte het onze D meiden niet om de wedstrijd te winnen. Tja, de keeper is af
en toe net een paar centimeter te kort en voorin lukt het niet altijd om de bal in het
doel te krijgen. Maar goed als je zit te kijken naar een leuke wedstrijd, een
scheidsrechter die er veel zin in heeft, gezellig personeel in de kantine en een berg
gezellige supporters maakt dat ook niet echt uit. Heb er best van genoten meiden.
Het was zo gezellig dat de scheidsrechter van de volgende wedstrijd moest haasten
om zich om te kleden, maar uiteraard stond zij op tijd op het veld om de D1 te fluiten.
Deze mannen hebben een erg moeilijke start, zijn erg zwaar ingedeeld maar
verdienen enorm veel respect. Als je maar door blijft voetballen om te proberen toch
een keer te scoren en niet geheel onbelangrijk te zorgen dat de tegenpartij niet te
veel doelpunten maakt, zijn ze best goed bezig lijkt mij. Het is echt genieten om de
inzet en enthousiasme van deze mannen te bekijken.
Na deze wedstrijd, als iedereen is vertrokken nog wat opruimen en op naar de velden
van Always Forward om te zien hoe onze C1 het er vanaf zou brengen. Daar
aangekomen zagen we al een grote drukte rond onze keeper, bal vol in zijn gezicht
gekregen. Tja, dat voelt niet zo lekker. Gelukkig kan hij wel doorspelen en staat het al
snel 1 -1.
Op het veld ernaast werd een toernooi gespeeld met kabouters, wat een heerlijkheid
al die rode wangen allemaal te gelijk achter de bal aan. Voetbal optimaforma,
tenminste voor de kijker dan.
Na de rust bleken onze jongens wat sterker dan de tegenpartij. Echter hadden die
daar nog al veel moeite mee en dacht een speler van hen dat hij ook karatetrappen
kon uitdelen op de keeper. Dit werd door de scheidsrechter afgestraft met 5 minuten
langs de kant. Later kregen onze mannen een penalty tegen en die ging er snoeihard
in, echter had de scheidsrechter al gefloten en mocht deze worden overgenomen.
Wederom een snoeihard schot dat gevangen werd door onze keeper. Nog een keer
5 minuten straf voor een speler van Dess en kon de C1 de winst meenemen naar
huis.
Na de wedstrijd even wachten op zoon lief en genieten van de rode wangetjes
spelertjes met mini schoentjes die voldaan van het veld af kwamen.
Het was weer een fantastische zaterdag met leuk voetbal, gezellige mensen en niet
te vergeten een prachtig voetbalrond zonnetje. Heb nu al weer zin in volgende
week…
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Westfriezen-Dess ME1
Westfriezen, dat zijn we zelf ook. Maar zaterdagochtend van 9 tot 10
waren het voor even onze tegenstanders. En wat voor! Minstens een
jaar ouder dan onze meiden. Na het fluitsignaal stond het dan ook al
rap 2-0. Zij hadden hun kansen voor 100% benut. Ondanks dat de
tegenpartij sterker was, oogde het spel goed. Hoog tempo op het veld, er werd lekker
overgespeeld. Helaas kwamen we niet tot scoren. Lois had ook een paar fantastische
reddingen. Na 20 minuten floot de scheids voor de rust, waarna hij even later ontdekte dat de
E’s 25 minuten zouden moeten spelen. Aangezien er hard gewerkt was op het veld, vond
niemand het een probleem dat we eerder richting de limonade gingen. De ruststand van 3-0
viel eigenlijk ook nog wel mee, dat hadden wij in eerste instantie niet verwacht. Na een
peptalk van Anita, die zich voor deze gelegenheid spontaan als coach had aangeboden, zodat
Jolanda kon supporteren bij haar eigen kroost, gingen we op naar de 2e helft. De meiden
gaven niet op, en bleven ervoor vechten. Met een eindstand van 5-1 was dat in dit geval geen
schande. Tot slot dan de penalty’s. Veel bijna doelpunten, maar ook hier was het geluk niet
aan onze kant. Van een Westfriezensupporter kregen wij opbouwende kritiek over de wijze
waarop de meiden de penalty’s nemen. Hij zei dat ze het standbeen naast de bal moeten zetten
en niet ervoor. Nou, dit punt kunnen de meiden meenemen naar de volgende training.
Tineke Slagter

De Zouaven F6- DESS F1
Zaterdagochtend 9.15 uur verzamelen auto’s ingeladen en vol goede moed op naar de
Zouaven. Kim en Mariet hadden versterking mee genomen hun grote broer Nick.
De coach van de zouaven had gezien dat we nog niet hadden gescoord en vond dat we
met zijn alle het veld in mochten. Vol goede moed begonnen we onze partij. Na een paar
hele sterke reddingen van onze top keeper Peter kwamen we pas aan het eind van de eerste
helft op achterstand.Onze voorhoede Tom, Stijn, Maliq en Nick waren de eerste helft goed
bezig mooi aan
het overspelen maar helaas mocht dat niet tot een doelpunt leiden. Onze middenvelders
Mariet Myrthe en Jesse zorgeden er goed voor dat de tegenstanders moeilijk over de
middenlijn
kwamen. Femke en Kim hielpen Peter goed om de ballen tegen te houden met de stand van
5-0 gingen we de rust in. Na wat goede tips van de coach en limo gingen we weer het veld op.
De tweede helft ging stukken beter en jawel ons geheime wapen(Nick) heeft ons het eerste
doelpunt van het seizoen bezorgd. Wat waren we blij shirts over ons hoofd we hadden er zin
in. En niet veel later nog een tweede doelpunt onze dag ondanks dat we met 9-2 hadden
verloren kon niet meer stuk de nul is weg.
Penalty’s nemen helaas waren beide keepers toppers dus was het moeilijk om te scoren . Nick
lukte het wel en bij de tegenstander ook maar een iemand. Al met al denk ik dat ons weekend
niet meer stuk kon. En omdat we goed ons best hadden gedaan net als altijd maar nu ook
gescoord kregen we van Marit een zakje snoep om volgende maar licht te hopen dat we een
keertje kunnen winnen. En de opa van Maliq heeft ons gesponsord voor ons doelpunt. Team
ga zo door we komen en er wel.
Tot woensdag op de training
en zaterdag de wedstrijd Maickel
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CHOCOLADELETTERS!!!
Het is net oktober en waar je ook een supermarkt in loopt, overal liggen de letters en pepernoten al in
de schappen.
Dit jaar hebben we een nieuwe aktie. Onze spelers van de C en D zullen bij u langs de deur gaan om
chocoladeletters te verkopen. Een deel van de opbrengst gaan dan naar DESS. U hoeft alleen maar
aan te geven hoeveel letters u wilt bestellen. Betalen hoeft pas in de week van 14 november. Die
week komen de spelers opnieuw langs om de letters te bezorgen.
U kunt alleen de letter S bestellen. De S van S.v. deSS. U kunt hierdoor elkaar een creatieve naam
geven. Bijvoorbeeld: Sjouke, Safra,Sjelle of Sinvent.
Schrik dus niet als de deurbel gaat volgende week. Het zijn de pieten van DESS!
Het beStuur.
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 41
Datum
vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd
Zaterdag THUIS
16 okt
10:00 84180 DESS F1 – VVW F4
16 okt
10:00 141351 DESS E1 - Westfrisia DP E6
16 okt
11:15 87480 DESS ME1 – De Blokkers ME1
Zaterdag UIT
16 okt
10:15 11:15 110160 Always Forward D6 – DESS D1
16 okt
11:45 12:45 147201 Always Forward MD1 – DESS MD1
16 okt
12:00 13:00 134984 De Valken C2 – DESS C1
Zondag THUIS
17 okt
9:00 153929 DESS B1 – Hugoboys B1
17 okt
11:00 71039 DESS MA1 – Spirit ’30 MA1

scheidsrechter/rijders
Robin Bontekoning
Marcel van Schagen
Anita van Arem
Sam, Jaimy, Thom
Denise, Sanne
Rick, Sonny
W. Kistemaker
Anita van Arem

Programma week 42
Datum
Zondag Thuis
24 okt
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vertrek Tijd
10:00

Wed.nr. Wedstrijd
71236

scheidsrechter/rijders

DESS MA1 – Always Forward MA1
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