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                    37e jaargang  Nr 21           
  

 
                    

        17 Januari 2011 
 
 
 

 

Dess-Zuidermeer 
 

De eerste officiële wedsrijd van het nieuwe jaar. Zuidermeer kwam op bezoek met de 

wetenschap dat beide clubs evenveel punten hebben. Alleen qua doelsaldo stond Dess lager 

geklasseerd Dess had een verrassende opstelling , Jouke mocht zijn kunsten weer is vertonen 

nadat hij een aantal keren had mee getraind en liet zien dat hij het spelletje nog niet is 

verleerd. Bij afwezigheid van Lisandro mocht Necho startten in de spits samen met Jouke. 

Er stond veel wind op het complex waardoor voetballen lastiger werd dan het al was. Vooral 

Zuidermeer probeerde met de lange bal onze verdediging op het verkeerde been te zetten en 

counterend het doel van Dess te vinden. Dit gebeurde ook, maar gelukkig hield onze sluitpost 

Dennis ons op de been. Dirk-Jan had al meerdere malen ondervonden dat de keeper wel van 

grabbelen hield. Bij een paar vrije trappen kwam hij nog goed weg, maar later was het raak.  

Bij een terecht gegeven vrije trap liet de doelman de bal los waardoor de snel ingestormde 

Necho zijn goal kon maken. Dit bood perspectief en Dess ging zoeken naar een volgend 

doelpunt. Naarmate de eerste 45 minuten verstreken verloor Dess de grip op de wedstrijd. Dit 

resulteerde in een goal voor de gasten. Een lange haal naar voren van Zuidermeer werd 

verkeerd getimed door een verdediger. Vervolgens was er geen communicatie tussen de 

keeper en de voorstopper en daar wist de spits wel raad mee. Volgens sommige ging er bij het 

doelpunt een hand naar de bal, maar de scheidsrechter kon dit niet constateren. Na dit 

doelpunt stichtte beide clubs weinig gevaar meer, waardoor er met een 1-1 ruststand de 

kleedkamers werden opgezocht.  

Een paar wisselingen moesten ervoor zorgen dat we de punten in Sijbekarspel hielden.         

Met de wind in de rug ging Dess op zoek naar de 2-1. Bij goeie aanvallen, die sporadisch 

waren, leek het wel of de spelers van Dess zenuwachtig werden waardoor een schot uitbleef 

of zelfs finaal het doel mistte. Wel kreeg de thuisploeg meer grip op de wedstrijd. De gasten 

hadden weinig te zeggen en probeerde met kleine overtredingen en fysiek voetbal ons spel te 

ontregelen. Toch kreeg dess nog een aantal kansen. Onze mee opgekomen laatste man liet een 

grote kans liggen en zelfs onze linksback Harm ondernam een poging. Helaas stond de keeper 

goed opgesteld en wist zijn schot te pakken. Ondertussen kwam Chris in de ploeg voor Sven. 

Na een aantal minuten kreeg hij zowaar nog een kans, maar weer lag de keeper in de weg 

voor een doelpunt. Zuidermeer zocht alleen nog maar de counter en was tevreden met een 

punt. Toch kreeg de ploeg uit het gelijknamige dorp nog een grote kans. De voorzitter die 

meespeelde wist de kans te verprutsen waardoor de wedstrijd eindigde in 1-1. 

Ietwat teleurstellend droop Dess af. Met een beetje geluk had Dess hier een overwinning uit 

het vuur kunnen slepen, maar dit geluk ontbrak vandaag. Misschien volgende week weer als 

we naar Geel-Zwart moeten. Thuis wonnen wij deze wedstrijd, dus we gaan er alles aan doen 

om de uitwedstrijd ook tot een goed einde te helpen. 

 

Ruben Kistemaker 
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

          

  23-1-2011       

36550 Geel Zwart 1-DESS 1 14.00   Stevens A.H J 

52050 DESS 2-ALC2 11.45   W.Kistemaker 

62745 DESS vet1-VVW vet1 10.00   J.van Ijzerloo 

70876 DESS DA1-Apollo DA1 14.00   J.Kok 

53010 De Blokkers 6-DESS 3 12.00 11.00   

211035 Grasshoppers B3-DESS B1 14.00 13.00   

          

  30-1-2011       

36747 DESS 1-WSW 1 14.00   G.A den Haas 

53655 DESS 2-Dynamo 3 11.45   R.Aay 

62540 DESS vet1-Woudia vet2 10.00   J.van Ijzerloo 

53896 West Frisia DP 6-DESS 3 14.00 13.00 B.op denKelder 

211033 KFC B1-DESS B1 15.15 14.15   

70099 Medemblik DA2-DESS DA1 10.00     

          

  Uitslagen 16-02-2011   Uitslagen 15-01-2011 

  DESS1-Zuidermeer1                       1-1   DESS D1-MOC D1                      2-7 

  DESS 2-West Frisia 6                      7-1   DESS MD1-De Zouaven MD1     5-1 

  DESS vet1-Hollandia vet1               1-1   DESS C1-HSV Sport C1             1-5 

  DESS B1-Grasshoppers B3             2-2       

  Apollo DA1-DESS DA1                    0-2       

  Always Forward MA1-DESS MA1    4-0       

          

          

  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) 

 
 
 



 

ODESSA                                                                                                                                3 

 
 
Agenda: 
 
 

 
 
29 Januari          2011                          DESS feest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
  3e wedstrijdbal: DESS1 - Oudesluis1 gesponsord door Klaas Helder 
  4e wedstrijdbal: DESS1 – SSV1 gesponsord door Jan Visser 
  5e wedstrijdbal: DESS1 – Zuidermeer1 gesponsord door Cor Schipper metaal 
 

 De volgende bal  gesponsord door: 
 Breedijk Transport 

  
 
 
 
 

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !! 
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DESS 2 – WEST FRISIA 6  7-1 
16 januari 2011 

 

Na wekenlang uitslapen en dat soort buitensporig nuttige activiteiten, werd er langzaam aan 

met glimmende ogen en met geluk doordrenkte woorden, weer over die grote inspanning op 

zondag gesproken; We mogen weer..! Eindelijk!! Wel eerst ff voetballen natuurlijk.. Jaa, je 

moet er wat voor over hebben.. Einde winterst(r)op! Best gehen! Een zondag is anders op  

zondag ook maar gewoon een zondag.. (zeg dat maar s 3x achter mekaar..) 

 

De wedstrijd 

“Nou kijk, dit zijn de nieuwe, supersonische,vederlichte, ultra-gepatenteerde, zelfreinigende, 

vol-automatisch-kruisingzoekende, witgelakte wondersloffen. Ik noem ‘m de Verhoef 2011 

©,” antwoordde hij nadat hem de vraag werd gesteld of hij al een beetje zin had in de 

aanstormende wedstrijd. “Daar zal ik er effe een zootje mee intrappen..” 

Na een kwartier vol kosmische krachtmetingen bleek er geen woord te veel te zijn gezegd. De 

Verhoef 2011 maakte zichzelf onsterfelijk door de openingstreffer te verzorgen. Moois! Na 

een fout van uw reporter vloog bij het thuisfront de 1-1 erin. Hij denkt erover ook nieuwe 

genopte lederwaren aan te schaffen. Voor de rust schoot Jitse Spil pa(r)d(oes) de 2-1 binnen.. 

(genoteerd..) 

 

In de 2
e
 helft kregen we de smaak te pakken. De tegenstanders uit Enkhuizen lieten de kop 

hangen en ons spel werd beter, makkelijker en leuker. Jellie ‘Beans’ schoot na 10 minuten de 

3-1 binnen. Een kwartier later werd er een corner versierd, of een kans met drie doorgebroken 

spelers verstierd, das net hoe je ’t opschrijft natuurlijk.. Een mooi moment voor de Verhoef 

2011 om zijn grote waarde nogmaals te illustreren; De afvallende bal kwam bij Michel voor 

zijn voeten, hij kijkt, wil schieten, glijd weg..?, kans weg?! Neehoor, de Verhoef 2011 kon 

zichzelf nog net tegen de bal aan werken. 4-1 dankzij Michel en de Verhoef 2011.  

Kevin, gierende Gerrit uit berg en dal, deed ook weer mee! Een aantal strakke voorzetten 

zorgde voor spanning maar helaas konden deze niet worden afgerond. “2x koppen, en die heb 

die rotzak weer wel?!” - Vuns.  

Om toch zijn stempel op deze wedstrijd te drukken knalde hij er binnen 3 minuten 2 achter 

elkaar tegen het net. Grote klasse!! 10 minuten voor tijd vlamde ook Benji er nog 1 bij! Al 

met al was het mooi ballen met het voorjaarszonnetje erbij.  

Volgende week krijgen we de mannen uit Abbekerk op bezoek. Den moet ’t beeuren!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Oi! Hedde gij al in uwe clubblaadje gekeken owa? 3x achteréén thuis ballen Jonge!!  
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Apollo DA1 – Dess DA1  
 

  Na een zware nacht stond de DA1 om half 10 al bij DESS om te verzamelen.  Om 

kwart voor tien vertrokken we naar Hensbroek waar de wedstrijd tegen Apollo op ons stond 

te wachten. Van te voren dachten wij dat dit een zware pot zou worden. Apollo doet het 

goed in de competitie en staat vijfde.  

  De eerste minuten in de wedstrijd zetten zij dan ook gelijk druk en tikte goed over. 

Dit duurde niet lang. De dames DESS lieten zien wat zij in huis hadden, waardoor wij al snel 

alleen nog op hun helft speelden. Af en toe brak er een speelster van Apollo uit. Die dan 

goed werd opgepakt door de verdediging en anders wel door onze top keeper Mellany. Die 

deze eerste wedstrijd van het jaar super goed stond te keepen.  

  Het middenveld werkte hard. Door zowel achter als voor mee te helpen met 

verdedigen of aanvallen. Hierdoor had Sharon een mooi kans, toen zij haar mannetje 

uitspeelde en op doel kon schieten. Jammer genoeg kon de keepster deze bal net pakken.  

  Ook voorin werd er sterk gespeeld. Michelle zette veel druk naar voren en maakte 

veel acties richting het doel. Dit waren veel acties langs de buitenkant, waaruit zij een mooie 

voorzet gaf of gelijk richting het doel schoot. In de 30
ste

 minuut speelde Michelle dan ook 

weer haar mannetje uit toen zij haar op snelheid langs de lijn passeerde. Aangekomen bij de 

corner vlag, besloot zij om richting het doel te schieten. Deze bal krulde keihard in de 

kruising. Onhoudbaar voor de keepster dus 0-1. Echt een super mooi doelpunt!  

  We bleven voetballen. De acties bleven komen. Niet alleen via Michelle maar ook 

door Vera, die weer goed aan het spelen was, en Charlotte die later even vervangen werd 

door Eliane. Hierdoor bleven we druk zetten en had Apollo hun handen vol aan deze dames.  

   Na de rust bleven we deze druk doorze tten en speelde we erg sterk. Vanaf de bank 

was goed te zien dat de acties waarop we getraind hadden er ook uit kwamen. Zo werd er 

een aantal keer gekapt wat zorgden voor gevaarlijke acties. Ook Michelle (die de afgelopen 

weken hard geoefend heeft op het maken van acties door het midden, in plaats van haar 

beroemde acties over de buitenkant) kreeg profijt van deze trainingen. Want na een mooie 

voorzet van Eliane rende Michelle DOOR HET MIDDEN! om deze bal genadeloos en keihard 

achter de keepster in het doel te schieten. 0-2!! 

  Gelijk hierna werd er een overtreding gemaakt door Apollo en kregen wij een 

penalty. Deze werd helaas niet benut en verdween over het doel. Maar geen nood we 

stonden toch al 2-0 voor.  

  Ook werd Vera nog een keer op haar enkels getrapt. Vera met veel pijn op de grond, 

maar de scheidsrechter floot pas toen Sharon zei dat dit een vrije trap moest zijn. Dit fluitje 

was bedoeld om Sharon haar mond te laten houden, maar wij maakte er gebruik van om 

Vera’s enkel te koelen.  

  De laatste minuten van de wedstrijd kregen wij het wat moeilijker omdat Apollo 

meer druk ging zetten en wij wat verslapten. Hierdoor kon Mellany nog even laten zien 

waarom zij op het doel stond. Want ook deze ballen kwamen het doel niet in.  

  Meiden jullie hebben allemaal goed gespeeld. Volgende week laten we thuis nog 

even zien dat wij beter voetballen. Manon bedankt voor het meedoen! Volgende week 

weer?  

 

# 16 
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WINTERZAALVOETBAL 2011 

- AGSV - ALC - DESS - DWB - HAUWERT'65 - MOC - OPPERDOES - TWISK TSV - 

Zaterdag 22 januari 2011 Wedstrijdduur: 12 minuten 

nr.: aanvang: einde: team 1: team 2:   uitslag: 

1 8:30:00 8:42:00 ALC F1 MOC F2   -   

2 8:42:00 8:54:00 MOC F1 OPPERDOES F1   -   

3 8:54:00 9:06:00 ALC F1 OPPERDOES F1   -   

4 9:06:00 9:18:00 MOC F2 MOC F1   -   

5 9:18:00 9:30:00 ALC F1 MOC F1   -   

6 9:30:00 9:42:00 OPPERDOES F1 MOC F2 

F
-P

o
u

le
 1

 

  -   

7 9:42:00 9:54:00 OPPERDOES F2 ALC F2   -   

8 9:54:00 10:06:00 DESS F1 DWB F1   -   

9 10:06:00 10:18:00 OPPERDOES F2 DWB F1   -   

10 10:18:00 10:30:00 ALC F2 DESS F1   -   

11 10:30:00 10:42:00 OPPERDOES F2 DESS F1   -   

12 10:42:00 10:54:00 DWB F1 ALC F2 

F
-P

o
u

le
 2

 

  -   

13 10:54:00 11:06:00 ALC ME1 MOC ME2   -   

14 11:06:00 11:18:00 DESS ME1 MOC ME1   -   

15 11:18:00 11:30:00 ALC ME1 MOC ME1   -   

16 11:30:00 11:42:00 MOC ME2 DESS ME1   -   

17 11:42:00 11:54:00 ALC ME1 DESS ME1   -   

18 11:54:00 12:06:00 MOC ME1 MOC ME2 

M
E

-P
o

u
le

 1
 

  -   

          

        

BESTUURSDIENST 's OCHTENDS 
VOETBALVERENIGING 

DESS 
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WINTERZAALVOETBAL 2011 

- AGSV - ALC - DESS - DWB - HAUWERT'65 - MOC - OPPERDOES - TWISK TSV - 

Zaterdag 22 januari 2011 Wedstrijdduur: 12 minuten 

nr.: aanvang: einde: team 1: team 2:   uitslag: 

19 12:06:00 12:18:00 ALC E2 Opperdoes E3   -   

20 12:18:00 12:30:00 MOC E3 Twisk TSV E1   -   

21 12:30:00 12:42:00 DWB E2 Opperdoes E3   -   

22 12:42:00 12:54:00 ALC E2 MOC E3   -   

23 12:54:00 13:06:00 DWB E2 Twisk TSV E1   -   

24 13:06:00 13:18:00 Opperdoes E3 MOC E3   -   

25 13:18:00 13:30:00 DWB E2 MOC E3   -   

26 13:30:00 13:42:00 Twisk TSV E1 ALC E2   -   

27 13:42:00 13:54:00 DWB E2 ALC E2   -   

28 13:54:00 14:06:00 Twisk TSV E1 Opperdoes E3 

E
-P

o
u

le
 4

 

  -   

29 14:06:00 14:18:00 OPPERDOES E2 MOC E3   -   

30 14:18:00 14:30:00 DESS E2 HAUWERT'65 E2   -   

31 14:30:00 14:42:00 HAUWERT'65 E2 OPPERDOES E2   -   

32 14:42:00 14:54:00 DESS E2 MOC E3   -   

33 14:54:00 15:06:00 DESS E2 OPPERDOES E2   -   

34 15:06:00 15:18:00 MOC E3 HAUWERT'65 E2 

E
-P

o
u

le
 3

 

  -   

35 15:18:00 15:30:00 AGSV E1 MOC E2   -   

36 15:30:00 15:42:00 DESS E1 HAUWERT'65 E1   -   

37 15:42:00 15:54:00 AGSV E1 HAUWERT'65 E1   -   

38 15:54:00 16:06:00 MOC E2 DESS E1   -   

39 16:06:00 16:18:00 AGSV E1 DESS E1   -   

40 16:18:00 16:30:00 HAUWERT'65 E1 MOC E2 

E
-P

o
u

le
 2

 

  -   

41 16:30:00 16:42:00 DWB E1 ALC E1   -   

42 16:42:00 16:54:00 MOC E1 OPPERDOES E1   -   

43 16:54:00 17:06:00 DWB E1 OPPERDOES E1   -   

44 17:06:00 17:18:00 ALC E1 MOC E1   -   

45 17:18:00 17:30:00 DWB E1 MOC E1   -   

46 17:30:00 17:42:00 OPPERDOES E1 ALC E1 

E
-P

o
u

le
 1

 

  -   

BESTUURSDIENST 's MIDDAGS 
VOETBALVERENIGING 

AGSV 

Start 13.06 uur tot 17.42 uur (vanaf wedstrijd 24) 
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 3 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

22 jan  10:00 182201 DESS MD1 – Always Forward MD1 John Keesom 

22 jan  11:30 207298 DESS D1 – ALC D1  

22 jan  13:00 195833 DESS C1 – Zwaluwen 30 HCSV C2 Bas op den Kelder 

Zondag UIT      

23 jan 13:00 14:00 211035 Grasshoppers B3 - DESS B1 Sam, Kees, Niels 

 

Programma week 4 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag UIT      

29 jan 9:00 10:00 201765 HSV Sport 1889 D1 – DESS D1 Joost, Thijs, Sam 

29 jan 12:00 13:00 182217 WSW MD1 – DESS MD1 Marloes, Karlijn 

29 jan 14:15 15:15 188535 Always Forward C5 - DESS C1  Matthijs, Dave 

Zondag UIT      

30 jan 14:15 15:15 211033 KFC B1 - DESS B1 Klaas, Jacob, Laurens 


