37e jaargang Nr 16

22 November 2010

Zaterdag 20 November moesten we om half negen vertrekken richting Obdam om te
voetballen tegen de F2 van Victoria na een wat onrustig omkleden de spanning was goed te
merken in de kleedkamer want ja Sinterklaas komt niet iedere dag in je eigen dorp langs
waren we toch op tijd omgekleed. Na wat inschieten konden we heerlijk beginnen op het
kunstgras we begonnen zoals altijd heel erg goed aan de wedstrijd en lieten de tegenstander
niet te dicht bij onze keeper komen iedereen liep overal en ook vooral heerlijk dicht bij elkaar
maar na enige tijd was het tegen doelpunt niet meer te voorkomen en er volgde er meer tot
aan de rust. In de kleedkamer stond weer heerlijke limonade klaar en namen we de eerste helft
door en spraken we met elkaar af dat we de tweede helft wat meer zouden verspreiden over
het veld en niet te dicht bij zouden lopen. De tweede helft ging meteen al een stuk beter we
hadden veel meer bal bezit en konden ook nog op de helft van de tegenstander komen ook nu
scoorde Victoria O nog wel een keer maar wij waren toch meer op hun helft en hadden zelfs
een klein aanvallend offensief waarin we zelfs een paar corners mochten nemen en daar
gebeurde het ook uit de bal kwam in een kluts tegen de voeten van de keeper van de
tegenstander en zo hun doel in dat was weer helemaal te gek en liepen dan ook hard juichend
(sommige met hun shirt over het hoofd ) terug naar onze eigen helft de wedstrijd was klaar en
hadden we de tweede helft dus mooi 1-1 gespeeld. Bij de Penalty`s schoten Stijn en Martijn
raak en had Peter een paar mooie reddingen en had de rest een beetje meer pech maar deden
wel onwijs goed hun best en schoten ook keihard tegen de bal maar ging ie er jammer genoeg
niet in. Na het douchen en bij het verlaten van de kleedkamer stond daar in de gang de Opa
van Maliq met een heerlijk zakje snoep omdat ie vond dat we zo goed ons best hadden
gedaan.
Tot volgende keer Maickel
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

28-2010
36177
164629
62721
53010

DESS 1-AGSV 1
DESS MA1-LSVV MA1
KGB vet1-DESS vet1
Blokkers 6-DESS 3

beker

14.00
10.00
10.00
12.00

Papop.C
A van Arem
9.00
11.00

5-12-2010
36417
52613
71417
66202
69941
71068

DESS 1-Zuidermeer 1
DESS 2-West Frisia DP 6
DESS vet1-Hollandia vet1
DESS B1-Grasshoppers B3
Apollo DA1-DESS DA1
Always Forward MA1-DESS MA1

14.30
12.30
11.00
9.15
10.00
12.00

uitslagen 21-11-2010
Dynamo 1-DESS 1
Spartanen 3-DESS 2
VVW vet1-DESS vet1
DESS 3-De Zouaven 10
DESS B1-KGB B1
DESS DA1-Berkhout DA1
DESS MA1-Grasshoppers MA1

Renses.A
Sj.Bontekoning
J.van Ijzerloo
W.Kistemaker
11.00

uitslagen 20-2010
3-0
5-2
3-2
1-1
11-2
3-2
3-1

DESS E1-Berkhout E2
4-3
Victoria F2-DESS F1
9-1
DWB C1-DESS C1
6-1
RKEDO D3-DESS D1 uitgesteld

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:

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 en de mini's.
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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OUDEJAARSKLAVERJASSEN bij DESS dit jaar i.p.v.
kerstklaverjassen.
Omdat op de zaterdagen voor Kerst andere activiteiten gepland zijn,
organiseren we op WOENSDAG 29 DECEMBER een
oudejaarsklaverjas-avond.
Iedereen die dit spelletje enigszins beheerst is welkom. We beginnen
om 20.00 uur,
dus zorg dat je op tijd aanwezig bent in de DESS-kantine.
Het inschrijfgeld bedraagt3 euro per persoon, inclusief hapjes en er
zijn weer leuke prijzen te winnen.
Dus komt allen!

Het B elftal op woensdag 8 december kleedkamers schoonmaken om 18:45.
Willen jullie op een andere dag schoonmaken, dat kan.
Neem dan even contact op met:
Laurien Vlaar 06-29263944 of
Eliane Admiraal 06-22852355

CONTRIBUTIE
Bij iedereen is de factuur voor de contributie voor dit seizoen weer op de mat gevallen. We verzoeken
iedereen de factuur tijdig te betalen. Voor onze vereniging is het belangrijk omdat we graag op tijd aan
onze betalingsverplichtingen willen voldoen.
Leden die een betalingsregeling wensen kunnen contact opnemen met Afra. Spelers die niet tijdig
betalen worden uitgesloten van het spelen van wedstrijden.
Namens het bestuur,
Vincent Vermeulen
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DESS - BERKHOUT

Zondag 21 november

Op een heerlijke voetbalzondag morgen, stonden de Dames van DESS weer (op tijd!) op het
DESS-terrein. Na een geslaagd feestje zaterdagavond, waren we toch fris en fruitig aanwezig.
We bespraken de tactiek in onze kleedkamer, waar het zeer rustig was.
Berkhout draait goed mee, en staat op de 2de plaats. We zijn niet van plan, om de wedstrijd
van te voren al op te geven.
Nico begon met de bespreking van de posities, want dat is soms nog best wel lastig.
Vervolgens werd het thema van de dag door Nico bekend gemaakt: Opofferingsgezindheid.
Dit moest dus ook centraal staan tijdens de voetbal. Nadat dit ook besproken was, werd onze
opstelling bekend gemaakt.
Mellany
Renate

Lotte
Sharon

Sanne
Delia

Roos

Elsa
Charlotte
Vera

Michelle

Wissels: Marijke, Maartje, Tessa, Lydia
De wedstrijd ging om 13.00 van start. Berkhout begon met de aftrap. Vanaf het begin
begonnen we gelijk met druk zetten, wat resulteerden in een sterk begin. Berkhout was hier
duidelijk niet op voorbereid, waardoor er veel ruimte ontstond. Na 10 minuten hadden wij al
wat kleine kansjes gehad, maar nog geen doelpunt gezet. Onze opstelling zorgde (opnieuw)
voor verwarring bij de tegenstander, waardoor we na ongeveer 20 minuten spelen op 1-0
kwamen. Na een strakke voorzet van Michelle, waar de keeper geen grip op kreeg, stond Vera
klaar bij de tweede paal om de bal er in te schuiven. Wat een heerlijk begin! Na dit doelpunt
kwam Berkhout wat meer naar voren. Toch creëerden ze nog geen echte kansen en konden
wij weer wat opschuiven. Ondertussen was Marijke op de plaats van Renate neergestreken en
stond Tessa voor Elsa in het veld.
Het laatste kwartier zakten we erg in, ballen werden minder zuiver gespeeld, de vermoeidheid
speelde wat op, en we lieten Berkhout meer opkomen. 5 Minuten voor de rust kwam dan toch
de tegenslag; 1-1. Na een slordige keeperbal, viel de bal voor de voeten van de spits van
Berkhout, die haar teamgenote op maat bediende. Met nog maar een paar minuten te gaan,
moesten we nog wel even aanpoten. Gelukkig kwamen we achter verder niet meer in de
problemen en gingen we de rust in met een 1-1 tussenstand.
In de rust bespraken we de puntjes die nog wel wat beter konden. Maar bovenal kwam het
thema van de dag nog even terug; Opofferingsgezindheid. Hier konden we de tweede helft
nog wel wat meer uit halen, en dit was dus (naast de overwinning natuurlijk) ons streven.
Delia werd er door Nico uitgehaald, waardoor er even wat geschoven moest worden in de
opstelling. Roos kwam op de plek van Delia te staan en Maartje op de plek van Roos.
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Tijd voor de tweede helft.
De tweede helft begon nog vrij aardig. Al was het op sommige posities nog wel even zoeken.
Desondanks konden we nog aardig wat druk zetten op de kant van Berkhout. Dit resulteerde
in een actie van Maartje, die de bal op Vera spelen. Na een inzichtfout van de keeper, maakte
Vera er koelbloedig 2-1 van! Heerlijk doelpunt, onze spits is weer ijzersterk in vorm. Helaas
ging het na het doelpunt ineens een stuk slechter. Berkhout drukte door, waardoor we achterin
met z'n vijven moesten proberen om de schade te beperken. Dit viel nog niet mee. Mellany
had een aantal goede reddingen, en voorin werd geprobeerd om de bal zo lang mogelijk vast
te houden. Michelle werd even gespaard waardoor Lydia in de punt druk kon gaan zetten.
Door de druk van Berkhout, werd de aansluiting naar voren toe (helaas) ook steeds geringer.
Na een goede actie van Berkhout viel toen toch de gelijkmaker.. Koppies op, want we hadden
nog zo'n twintig minuten om de schade te beperken. Met hangen en wurgen konden we ons
staande houden. De vermoeidheid nam bij beide elftallen toe, waardoor de druk wat minder
werd. We kregen weer wat meer ruimte om te voetballen, wat weer resulteerde in een snelle
actie van Michelle op links. Met een giga-uithaal van Michelle belandde de bal in de kruising;
3-2. WOW wat een goal, en een heerlijke voorsprong! De laatste tien minuten waren vooral
overleven. Geen kansen meer weggeven en met name even een stapje bij voor de
Opofferingsgezindheid.
Na 90 minuten vloot de scheidsrechter de wedstrijd af. Wat een opluchting en blijdschap. 3-2
gewonnen. Eindelijk konden we weer even laten zien wat we in huis hadden. Na deze uitslag
zijn we weer een stapje gestegen op de ranglijst, waardoor we weer aan kunnen sluiten bij de
middenmoot, met zicht op nog wat plaatsjes hoger!
Maartje, Tessa en Lydia (opnieuw) bedankt voor jullie bijdrage aan deze overwinning!
# 13 Sharon
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 47
Datum
vertrek Tijd
Zaterdag THUIS
27 nov
11:00
Zaterdag UIT
27 nov
8:00
9:00
27 nov
8:15
9:00
27 nov
9:45 10:45
27 nov
10:30 11:30
Zondag THUIS
28 nov
10:00

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

134977 DESS C1 – De Blokkers C5

Ariën Rood

141357
110170
110161
135265

Gijs, Vince
Irene
Klaas, Simon, Maurits
Myrthe, Marije

Westfriezen E6 – DESS E1
ALC ME1 – DESS ME1
RKEDO D3 – DESS D1
West Frisia DP MD1 – DESS MD1

164629 DESS MA1 – LSVV MA1

Anita van Arem

Programma week 48
Datum
vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd
Zaterdag THUIS
4 dec
10:00 105407 DESS F1 – Spirit’30 F4
4 dec
10:00 120985 DESS ME1 – Westfriezen ME1
4 dec
11:30 135152 DESS MD1 – De Zouaven MD1
4 dec
13:00 106084 DESS D1 – MOC D1
4 dec
14:30 134993 DESS C1 – HSV Sport 1889 C1
Zaterdag UIT
4 dec
8:15
9:00 141356 MOC E2 – DESS E1
Zondag THUIS
5 dec
9:15
66202 DESS B1 – Grasshoppers B3
Zondag UIT
5 dec
11:00 12:00 71068 Always Forward MA1 – DESS MA1

scheidsrechter/rijders
Wouter Smit
Jeroen Gerssen
Roland Bontekoning
John Keesom
Anita van Arem
Klenroy, Max
W. Kistemaker
Rosan, Maartje, Anne

Programma week 49
Datum
vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd
Zaterdag THUIS
11 dec
10:00 104427 DESS F1 – MOC F1
11 dec
10:00 141358 DESS E1 – KGB E5
Zondag THUIS
12 dec
10:00 71069 DESS MA1 – ASV55 MA1

scheidsrechter/rijders
Robin Bontekoning
Marcel van Schagen
Simon Spil

Programma week 50
Datum
Zondag THUIS
19 dec
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vertrek Tijd
12:00

Wed.nr. Wedstrijd
66938

DESS B1 – Dynamo B1

scheidsrechter/rijders
W. Kistemaker
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