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                    37e jaargang  Nr 14          
  

 
                    

      8 November 2010 
 
 
 

 
 

 
 

DESS DA1 - De Zouaven DA1        2-3 
 

Nadat we vorige week eindelijk weer eens drie punten wisten te pakken, moesten we vandaag 

tegen hekkensluiter De Zouaven. Een wedstrijd die we wilden en moesten winnen, maar dat 

was niet aan ons spel te zien. Het leek er op alsof wij onze tegenstandsters onderschatten. We 

speelden niet fel genoeg, zaten niet dicht genoeg op de tegenstandsters en we maakten te 

weinig combinaties met elkaar. Zelfs nadat De Zouaven wisten te scoren werden we nog niet 

helemaal wakker, want even later viel ook de 0-2. Ondanks deze achterstand en ons mindere 

spel, kwamen de meeste acties van onze kant. Helaas werden de meeste kansen die hieruit 

voortkwamen niet benut. Gelukkig lukte het Vera nog wel om voor de rust een doelpunt te 

maken. Top Veer, zo kennen we je weer!  

Ik had het idee dat we na de rust iets meer druk gingen zetten. Roos, die tijdens de wedstrijd 

doorgeschoven werd van rechtsback naar rechtshalf, wist verschillende acties naar voren te 

maken. En ook Mies blijft met haar snelle loopacties en harde schoten voor gevaar zorgen. Ik 

had er dan ook het vertrouwen in dat we nog wel punten konden halen. Helemaal nadat een 

speelster van De Zouaven, na een handsbal in ons zestienmetergebied, een penalty miste en je 

kon merken dat de speelsters van De Zouaven nog niet helemaal het vertrouwen in zichzelf en 

een overwinning hadden. Even later wisten zij echter wel te scoren, waardoor een 

overwinning voor ons erg moeilijk werd. Met nog maar een paar minuten te gaan wist Delia, 

na een vrije trap die precies op maat over de keepster het doel invloog, de stand nog wel tot 2-

3 te brengen. Jammer dat dit doelpunt niet meer voor punten kon zorgen, want het was een 

mooie vrije trap! Zo verloren we een wedstrijd waar we drie punten uit hadden moeten halen. 

Hopelijk weten we volgende week onze motivatie om te zetten in goed spel, want ik weet 

zeker dat de motivatie er nog is en die zullen we volgende week nodig hebben tegen de 

koploper. Jan Peter, bedankt voor het vlaggen! En dames, kom volgende week op tijd!  

Lotte 
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

          

  14-11-2010       

36177 DESS 1-AGSV 1 14.00   Papot.P.C 

52050 DESS 2-ALC 2 11.45   Sj.Bontekoning 

62476 DESS vet1-KGB vet1 10.00   J.van.Ijzerloo 

51733 Hauwert65 3-DESS 3 12.45 11.45   

67032 VVW B3-DESS B1 10.00 9.00   

69713 KGB DA1-DESS DA1 11.30     

          

  21-11-2010       

36300 Dynamo 1-DESS 1 14.00   Hoekman.F.N 

52509 Spartanen 3-DESS 2 12.00 11.00   

62492 VVW vet1-DESS vet1 11.00 10.00   

52128 DESS 3-De Zouaven 10 15.00   J.Kok 

67121 DESS B1-KGB B1 9.00   W.Kistemaker 

69779 DESS DA1-Berkhout DA1 13.00   L.Huisman 

71059 DESS MA1-Grasshoppers MA1 11.00     

          

  uitslagen 07-11-2010   uitslagen 06-2010 

  WBSV 1-DESS 1                         1-2   DESS F1-KGB F4              0-16 

  St.George 2-DESS 2                     0-0   DESS E1-Dindua E3           0-5 

  Twisk vet1-DESS vet1               3-1   ALC ME1-DESS ME1             afgelast 

  DESS 3-SEW 6                           2-3   West Frisia MD1-DESS MD1  afgelast 

  DESS DA1-De Zouaven DA1            2-3   SEW D2-DESS D1                  11-8 

  DESS MA1-Medemblik MA1          0-1   Zuidermeer C1-DESS C1         2-1 

  DESS B1-Dynamo B1    Afgelast       

          

  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: 

 
 

 
 
 
  1 December      2010                          Bestuursvergadering 
   

  3 December      2010                          Sinterklaasfeest  
 
29 December      2010                          Oudejaars klaverjassen  
 
29 Januari          2011                          DESS feest 
 
 
 

Vrijdagavond 3 december 
Sinterklaasfeest 

Van 18.30 tot 19.30 uur voor de E en F 

Vanaf 20.00 uur voor de overige leden 

 
 
 
 
 

 

Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met Arjen Slagter  0229-591449 
 
  1e wedstrijdbal: DESS1- Geel Zwart 30 1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar 
  2e wedstrijdbal: DESS1-Wieringerwaard1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt 
   
   
 
 
 
 
 
 

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !! 
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St. George 2 – Dess 2   0-0 
 

Verslapen, verzameld en vertrokken waren we hard op weg naar Spierdoik waar de wedstrijd 

gestreden moest worden. De eerste grove fout, tot onze vreugd, kwam van onze vriend Arjen 

Bakker zelf. Op de Westerstraat, waar niét vader maar oom agent boter op zijn brood 

smeerde, was de eerste gele kaart en bijbehorende boete alweer binnen..!  Sauerkraut!!  

Tijdens de warming up lag er een onwaarschijnlijk hoopje jassen op het veld en na een korte 

vertraging en het lichtten van de dooie die eronder vandaan kwam kon de wedstrijd beginnen.. 

  

De kwaadwillende onder ons maakte van het 

in werkelijkheid rustige weekendje (veel pils 

weinig t**ten) toch weer een spannend verhaal 

met onder andere tuut en broeders. 

 

De wedstrijd 

Naast Arjen deden vanuit het derde ook Max 

en Mike weer mee. Tim de Groot zou 

meedoen maar had in dromenland toch iets 

anders besloten. Onder oprechte excuses 

beloofde hij dit een volgende keer weer goed 

te maken.. Het zijt u vergeven..  

Max vulde de verdediging aan en Arjen het 

middenveld. Mikey speelde, niet onaardig en 

dus helaas, maar twintig minuten mee want die 

werd gekweld door ‘een rare maag’ wat de 

meeste van ons een kater noemen.. 

Jan Korver had op de Kreek van zijn vrouw 

een vrijkaart gekregen en kwam de 

verdediging versterken. Zoals eerder 

opgemerkt bracht Jan een hoop rust in het 

team, door met overzicht alles neer te zetten, 

wat prettig voetbalde.  

 

De eerste kans kwam van Michel die net de kruising schampte. Jelle kreeg een afvallende bal 

voor zijn voeten die hij snoeihard op doel kegelde maar de keepert stond in de weg. Victor en 

Benji vuurde ook nog een aantal keren op het hok maar door doelman en verdediging bleef 

een treffer uit. Ronaldius en verdediging hadden ook weer nuttige ingrepen en reddingen 

waardoor deze gelijkwaardige wedstrijd onbeslist bleef. 

Na enige reflectie heeft men de conclusie getrokken dat wij al 2 weken ongeslagen zijn en dat 

dat ons de te kloppen ploeg maakt..! Een mooi moment om aan te stippen dat wij aankomende 

zondag de derby tegen ALC spelen..  

Hier een inspirerend stukje tekst;  

 

 “.. En de ongeslagen ploeg heeft de trend met een week verlengd.. Hij die brak aankwam is 

de enigste geslagene binnen zijn ploeg geweest..( 5 uur slaap op z’n minst is vereist..;) De te 

kloppen ploeg vierde het spektakel uitbundig met veel pils en … ” 

Mr. Shakes 
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DESS E1 – Dindua E3 
 

Vandaag de wedstrijd tegen de nr 1, waar ik, met Zwaagdijk in mijn achterhoofd, wel een 

beetje tegenop zag. Ze hebben alle wedstrijden nog dik gewonnen. We spraken af dat we 

gewoon lekker door zouden voetballen en voor elke bal zouden gaan, ook al zouden we flink 

achter komen te staan. Wie moe was, kon in de wissel even uitrusten, daar hadden we er 2 

van. 

Al snel was duidelijk dat Maico inderdaad een drukke ochtend zou krijgen, want Dindua ging 

meteen goed in de aanval. De eerste aanvallen werden nog afgeslagen, maar toch stonden we 

al snel 0-1 achter. Iedereen deed flink zijn best, en de een na de ander kwam zelf in de wissel 

om even bij te tanken. Maar wat ging het goed! Met de rust stond het nog maar 0-3, zoveel 

tegenstand hadden ze bij Dindua ook niet verwacht. 

Even goed uitrusten en de tweede helft gingen we er weer vol voor. Ook wij kwamen een 

aantal keer bij hun doel, maar helaas konden we de bal er net niet in krijgen. Verdedigen had 

dan ook prioriteit, en dat ging heel goed. Niemand liet zijn koppie hangen, iedereen bleef 

lekker door voetballen. Maico hield de ene na de andere bal uit het doel; hij hoefde nog maar 

2 keer de bal uit het net te vissen. De eerste keer na een dubieuze vrije trap die in 1 keer werd 

genomen en de tweede keer werd iedereen goed uitgespeeld. Wat wel heel vervelend was, was 

dat Matthijs halverwege de 2e helft uitviel met een flinke knieblessure. Gelukkig was hij met 

penalty schieten weer van de partij. Daarin bleken wij dan weer beter; achtereenvolgens Daan, 

Nick, Max, Matthijs, Gijs en Maico wisten raak te schieten, en de anderen schoten maar net 

mis.  

In de kleedkamer meldde ik dat ik erg trots op iedereen was, maar dat werd niet door iedereen 

begrepen, want “we hebben toch verloren?” Maar er is echt verschil tussen verliezen en de 

koppies laten hangen of verliezen maar evengoed door blijven voetballen! 

Volgende week nog zo'n wedstrijd graag...; ) ook erg leuk om naar te kijken! 

 

Sandra 

 

 

 

 

Dess F1- KGB F4 
 

Zaterdag 6 November mochten we om 10 uur thuis voetballen  tegen KGB toen we het veld 

op kwamen zagen we al dat het allemaal grote jongens waren en dat het een moeilijke 

wedstrijd zou worden we begonnen heel goed en het viel niet tegen we konden de bal goed 

tegen houden en weg schieten richting de helft van de tegenstander ook stond onze keeper 

Peter weer fantastisch werk te doen waar iedereen langs de lijn versteld van stond maar hoe 

goed we allemaal ook ons best deden kwamen we maar een keer echt voor de goal van de 

tegen stander in de eerste helft.  De tweede helft begonnen we net zo goed als de eerste maar 

ook nu kwamen we niet vaak op de helft van de tegenstander wat ons wel heel erg goed deed 

waren de aanmoedigingen vanaf de zijkant van onze ouders en andere familie en de D2 in hun 

mooie trainingspakken. Toen de scheidsrechter had afgefloten mochten we weer penalty`s 

nemen we schoten de bal weer hard op het goal maar alleen die van Mees ,Mariet en Myrthe 

waren raak. Bij deze wil ik nog zeggen Martijn ,Peter ,Tom ,Mees, Maliq, Stijn, 

Myrthe,Mariet, Kim,Femke en Jesse jullie zijn allemaal geweldig en vind mooi dat jullie 

ondanks alles toch altijd plezier in het voetbal houden. 

 

tot zaterdag Maickel 
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i.v.m st Maarten gaat donderdag 11 november de training van 
de  E1 en D1 niet door !!! 

 
 
 

De training van de C1 gaat wel door. 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 45 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

13 nov  10:00  76464 DESS F1 – Asonia F1 Robin Bontekoning 

13 nov  10:00 95504 DESS ME1 – RKEDO ME1 Marijke Appel 

13 nov  11:30 79985 DESS D1 – Always Forward D7  

13 nov  13:00 134964 DESS C1 – ASV’55/WSW C1 Anita van Arem 

Zaterdag UIT      

13 nov 9:30 10:30 141354 Spirit’30 E3 – DESS E1 Jeroen, Daan 

13 nov 10:30 11:30 163659 De Zouaven MD1 – DESS MD1 Amy, Feline 

Zondag UIT      

14 nov 9:00 10:00 67032 VVW B3 – DESS B1 Mark V, Jelle, Chris 

Programma week 46 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

20 nov  10:00  141355 DESS E1 – Berkhout E2 Anita van Arem 

Zaterdag UIT      

20 nov 8:30 9:30 110156 Victoria O F2 – DESS F1 Maarten, Myrthe 

20 nov 10:15 11:15 134982 DWB C1 – DESS C1 Op de fiets 

20 nov 13:00 14:00 110161 RKEDO D3 – DESS D1 Klaas, Simon, Maurits 

Zondag THUIS      

21 nov  9:00 67121 DESS B1 – KGB B1 W. Kistemaker 

21 nov  11:00 71059 DESS MA1 – Grasshoppers MA1 Simon Spil 


