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Spirit’30 F8 - Dess F1
Na een bewogen week, waarin de meisjes en jongens afscheid hebben genomen van Martijn (
d.m.v. de speciale Odessa, de advertentie, het bloemstuk de training en de erehaag in Dess
tenue ) rijden wij om iets over achten in colonne naar Hoogkarspel.
Hoewel er een prachtig rijschema is, hebben wij als ouders sterk de behoefte om bij deze
eerste wedstrijd zonder Martijn aanwezig te zijn. Vooraf aan de wedstrijd staan onze kinderen
samen met de thuisclub en alle trainers/coaches 1 minuut in stilte op de middenstip in
Hoogkarspel.
Een dag met een randje, een rouwbandje om de arm en zelfs de hemel huilt! Onze bikkels
houden zich kranig, maar o wat is het koud!
Coach Maickel test of het veld geschikt is voor het maken van slidings, en ja dat heeft hij aan
den lijve ervaren. Zoals het team al de hele week steun aan elkaar heeft gehad, zo zoeken ze
ook veel de nabijheid op in het veld. Goed voor de teamgeest maar minder effectief voor het
sportieve gedeelte.
Toch waren er echt leuke acties, en kwamen onze “ f-jes “ ook op de andere helft met goede
voorzetten en mooie kansen, werd er goed verdedigd en gekeept, en onze nieuwe aanwinst
Mike hield zich ook kranig, echter als er afgefloten wordt voor de rust staat het 0-3.
En dan komen de waterlanders, iedereen heeft het koud, zelfs de ouders langs de lijn en de
meiden van ME1 die een uur eerder hun bed uit kwamen om onze jeugd aan te moedigen,
Terwijl ME1 in de kantine ging tafelvoetballen en de ouders zich gingen opwarmen aan de
koffie werd er beneden in de kleedkamers besloten om eerder te gaan douchen en de 2e helft
niet meer te spelen.
Kortom: deze wedstrijd is het niet gelukt maar al onze toekomstige goals zijn voor jou
Martijn!
Femke, Jesse, Kim, Maliq, Mariet, Mees, Mike, Myrthe, Peter, Stijn en Tom.

NB. Ik wil van mijn kant het Dess bestuur, maar in het bijzonder Anita, Maikel en Jeroen
bedanken voor jullie inzet en tijd die jullie de afgelopen week aan onze jeugdteams hebben
besteed om het gemis te verwerken.
Waar een klein dorp en voetbalvereniging groot in is: door eendracht samen sterk!
Sieta
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

20-2-2011
36987
54699
62581
54762
70248
71086

DESS 1-Flevo 1
DESS 2-Purmersteijn 6
DESS vet1-Zwaagdijk vet2
Spirit30 8-DESS 3
De Blokkers DA2-DESS DA1
Westfriezen MA1-DESS MA1

14.00
11.45
10.00
12.00
11.00
10.00

Peereboom H
F.Honhoff
J.van Ijzerloo
11.00
9.00

27-2-2011
36460
62476
164629

Vesdo1-DESS 1
DESS vet1-KGB vet1
DESS MA1-LSVV MA1

14.00
10.00
12.00

uitslagen 13-02-2011
Wieringerwaard 1-DESS 1
De Zouaven 5-DESS 2
DESS 3-ASV`55 3
DESS DA1-Always Forward DA2
Westfriezen vet1-DESS vet1
Woudia B2-DESS B1
DESS MA1-Always Forward MA1

van Wonderen.R.C
J.van Ijzerloo

uitslagen 12-02-2011
3-0
9-0
0-7
0-7
4-1
2-1
0-3

DESS E1-WSW E1
2-2
DESS D1-De Valken D2 afgelast
DESS C1-DWB C1
afgelast
Spirit`30 F8-DESS F1
4-0
Spirit`30 ME1-DESS ME1
1-1
De Zouaven MD1-DESS MD1 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
invullen door coach

A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572
invullen door coach

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

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:

9 Maart

2011

Bestuursvergadering

6 April

2011

Bestuursvergadering

11 Mei

2011

Bestuursvergadering

2 Juni

2011

Barbeque

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 !!
Twee wedstrijdballen voor MD1
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Woensdag 2 maart kleedkamers schoonmaken om 19:00 voor de veteranen.
Dinsdag 5 april kleedkamers schoonmaken om 19:00 voor Dess 2.
Dinsdag 10 mei kleedkamers schoonmaken om 19:00 voor Dess 1.

Willen jullie op een andere dag schoonmaken, dat kan.
Neem dan even contact op met:
Laurien Vlaar 06-29263944 of
Eliane Admiraal 06-22852355
of Lotte Klijnsma 06-18228461

Beste Leden,
Fotoarchief:
Voor archivering van oude DESS foto’s kunt u terecht bij Kim Vlaar.
Zij houdt het fotoarchief bij. Dus heeft u foto’s uit de oude doos en
geen foto’s van een oude doos, dan kunt u deze inleveren op
Sneekerhof 5, 1655KV in Sijbekarspel..

Spelerspassen:
De KNVB heeft besloten dat alle leden een nieuwe spelerspas krijgen. Heeft u van ons een
fotoaanvraagformulier hiervoor ontvangen, dan vragen wij vriendelijk doch dringend dit
formulier in te vullen en z.s.m. in te leveren bij Fred van de Ven (Sneekerhof 5, 1655 KV,
Sijbekarspel) of de DESS kantine.
Namens het bestuur,
Fred van de Ven

VRIJWILLIGERSFEEST HEMELVAARTSDAG
Onlangs heeft er een stukje in de Odessa gestaan over het jaarlijkse vrijwilligersfeest.
Inmiddels is hemelvaartsdag hiervoor geprikt. Het is de bedoeling dat, als het weer het
toelaat, we met zijn alle gaan genieten van een BBQ en een gezellige wedstrijd onderling
(voor de liefhebbers). Deze dag komt in de plaats van de vrijwilligersavond die de laatste
jaren in januari werd georganiseerd.
Reserveer dus alvast donderdag 2 juni in de agenda. Verder informatie volgt tzt.
Het bestuur.
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Wieringerwaard 1 – Dess 1

0-3

Zondag 13 februari 2011
Met ‘de buk nog warm van een heerlijk bakkie soep’ en een inspirerend woord van de coach
verlieten ‘de sterke stieren’ de thuisbasis voor een mooie pot voetbal. Harm was ook mee..;)
Na wat centimeters van de sneeuwschuiver af te hebben gereden kwamen we aan bij het
complex van het altijd hobbelige Wieringerwaard. Het veld lag er gelukkig een stuk beter bij,
eerlijk is eerlijk.
Wat een herkenbaar stukje schrijfwerk zult u misschien wel denken. Dat komt als volgt;
‘Jellie Beans’ en ‘Mr. Sjeeks’ werden wegens uitstekende balvaardigheid door ‘de gouden
elf’ verzocht het team te versterken. Eén van deze twee spelers mocht enkel aan ‘het haasje’
ruiken maar werd gelukkig wel weer verzocht ‘het stukkie’ te verzorgen. Ieder z’n kwaliteiten
laten we maar zeggen..;)
De wedstrijd
Voorafgaand aan de wedstrijd werd door de scheidsrechter een minuut stilte gevraagd wegens
een overleden vrijwilliger. Een ceremonieel stukje afscheid, geleid door de scheidsrechter,
waar de beste man het volgens velen beter bij had kunnen laten. Als de ‘skoids’, zo oud als
Kist lang, toch nog zo graag een stukje autoriteit wilde uitoefenen dan had hij beter op de
parkeerplaats de mensen kunnen verzoeken hun honden ergens anders uit te laten.. wat jij
Svenniee?!
Vele kleine overtredingen werden namelijk niet gesignaleerd waardoor de frustraties onnodig
hoog opliepen. Na een enkele gele kaart was dit helemaal geen factor meer geweest maar dit
terzijde liep het gelukkig niet uit de hand, een vereiste van de sport uiteraard.
Een minuut of 5 de wedstrijd in, werd ‘Schnelle Sven’, die een prima wedstrijd balde, na een
goeie combinatie de hoek ingestuurd. De eerste van vele goede voorzetten kwam terecht bij
‘Rubekist’, zoals men dat altijd zo mooi in één adem brult. Gezien, bedacht en nét niet
uitgevoerd laaide hij van randje 16, ko-gel-tje-hard op de lat. Een mengemoes van vuurwerk
bewonderende “oooeeeh’s!!” tot “ááá” die had moeten zitten..! ging door de zaal.
“Ooooeeeaahh: Misschien een goeie leuze voor op een van je schreeuwerige t-shirts
Kissiee..;)
Na ruim een half uur voetbal kwam dan toch de tegentreffer. Een goed afgerond schot na een
goede combinatie 1-0. Met deze stand gingen wij ook de rust in. Tijdens de rust kregen de
mannen van de ‘traeener’ een aantal goede pointers en werd er vooral op gewezen dat de
tegenstander tijdens onze omschakeling veel meer ‘nuttige overtredingen’ maakte dan wij.
Daardoor stonden er elke keer weer 9+ man achter de bal waardoor er weinig ‘momentum’ en
ruimte meer was. Iets waar wij in de toekomst zelf ook handiger/slimmer mee om moeten
gaan..
Om het ‘vooruit-voetbal’ te kunnen blijven spelen werd de wat vermoeide “Nico’tje-aarbeien”
na een goeie inzet uit het middenveld gewisseld met broeah “Dirkie dopeman”die tot dusver
een prima laatste man positie speelde.
Twintig minuten de tweede helft kwam voor deze jongen het haasje nog even voorbij gehopt
toen Keepert Dennis na een duel op de grond naar de kuit greep. Gelukkig kon hij na
verzorging de wedstrijd evengoed afronden. Daar moest onze eigen “Tjap-Tjung maar ff wat
sambal op smelen” denk Dennis?!

(vervolg op pagina 6)
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(vervolg van pagina 5)

Uiteindelijk scoorde de tegenstander er nog 2 goals bij en werd er ondanks goed spel met 3-0
verloren. Ondanks dat er goed gevoetbald werd blijven de mannen dus moeilijk scoren.
Aanvallen is eenmaal moeilijker dan verdedigen en door voorin te ‘doorzichtig’ voetbal te
spelen kon er met de kansen maar minimaal wat worden gedaan. Inzicht is er genoeg dus
spreek gewoon is af om voorin minimaal 3x in de wedstrijd te kruisen om voor wat
verwarring te zorgen en verzin daar nog eens 5 varianten bij tijdens alle pilsuren in de
kantine.. “Veel pils, veel doelpunten?!”
Zondag thuis tegen Flevo. Hoewel de mannen de lijst afsluiten hebben ze meer goals
gemaakt, dus niet te makkelijk denken, goed trainen, tactiek erbij en een pilsie toe!
Tot dinsdag! Mr. Sjeeks
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DESS MA1 – Always Forward MA1
Zondag 13 februari mochten wij dan eindelijk weer een wedstrijd voetballen. Na 2 weken vrij
te zijn geweest, stond Always Forward weer op ons programma. 2 weken terug hebben we
van de koploper 4-0 verloren.
Voordat we mochten aftrappen, hielden we een minuut stilte voor Martijn Vlaar. Vervolgens
begonnen we de wedstrijd met Anne op doel. We moesten in het begin weer erg wennen,
want onze trainingsopkomst was de afgelopen 3 weken minimaal. We merkten al snel dat
Always Forward minder goed speelde dan in de thuiswedstrijd. Er werd veel gevoetbald en
hierdoor kwam Always Forward niet vaak in een dreigende aanval. Maar wij helaas ook niet.
De eerste helft werd er voornamelijk op onze helft gevoetbald. Vlak voor rust kwamen we 1-0
achter te staan, door een lullig doelpuntje.
In de rust vertelde Jelle ons dat we meer moesten gaan aanvallen, want als we zo bleven
doorvoetballen zouden we 1-0 achter blijven staan. 0-0 was voor ons een mooie stand, maar
nu we achter stonden moesten we toch echt gaan zorgen voor dreiging. Dit gebeurde gelukkig
in de tweede helft ook. Wij hadden een aantal mooie aanvallen en een paar mooie
kansen/schoten op doel. Helaas stond er bij Always Forward een wereldkeepster op doel,
waar we heel veel moeite mee hadden. Aan de andere kant van het veld, stond Anne nog een
helft op doel, waar we erg blij mee waren met ons keepsterprobleem. In de tweede helft
scoorde Always Forward de 2-0 vanuit een corner, die via mijn bil, met een hakje het doel in
werd geschoten. Weer een erg lullig doelpuntje, maar wel 2-0 achter.. Helaas volgde er later
in de tweede helft nog een doelpunt tegen, die in de korte hoek werd geschoten. We verloren
de wedstrijd van de koploper met 3-0.
Volgende week staat Westfriezen voor ons op het programma, die laatste staan in de lijst.
Hopelijk kunnen we hierdoor de afgelopen 2 verloren wedstrijden vergeten!
#8
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DESS E1 – WSW E1
Ondanks de wind en de regen ging onze wedstrijd vandaag door, zodat wij met een
minuut stilte Martijn konden eren. De jongens hadden zelf de opstelling bedacht en
op het bord geschreven, en Matthijs ging achter spelen op de plek van Jeroen. De
teams waren goed aan elkaar gewaagd en kwamen over en weer bij het doel. WSW
wist als eerste te scoren. Maico verrichte een aantal goede reddingen en Klaas,
Matthijs en Daan probeerden WSW zo ver mogelijk van ons doel te houden. Het
middenveld met Vince, Klenroy en Gijs konden veel ballen onderscheppen en zo de
voorhoede (Max en Nick) richting het doel sturen. Door een goede pass van Gijs
tussen de verdediging door op Nick werd het via binnenkant paal weer gelijk.
In de rust gingen de moeders van Klaas en Max naar huis om nog wat mutsen te
halen, want de hoofden werden toch wel erg koud. Desondanks gingen deze bikkels
de 2e helft weer vol goede moed van start, want in de rust had de trainer gezegd dat
het heel goed ging en dat deze wedstrijd best te winnen was. Toch kwamen we eerst
weer op achterstand, maar door een hard schot van Matthijs uit een corner van Max
werd het gelukkig nog 2-2.
Ook de komende 2 weken voetballen we thuis, maar toch zelf even denken aan een
extra shirt, muts, wanten en evt. een lange broek! Voor afgelastingen kijk op
svdess.nl of bel mij even.
Sandra
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 7
Datum
Zaterdag THUIS
19 febr
19 febr
Zaterdag UIT
19 febr
19 febr
Zondag UIT
20 febr
20 febr

vertrek Tijd

Datum
Zaterdag THUIS
26 febr
26 febr
Zaterdag UIT
26 febr
26 febr
Zondag THUIS
27 febr

vertrek Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

10:00
11:30

193910 DESS E1 – Strandvogels E1
182251 DESS MD1 – de Zouaven MD1

Jeroen Gerssen
John Keesom

9:15
13:00

10:15
14:00

198653 ALC ME1 – DESS ME1
201762 RKEDO D3 – DESS D1

Anna
Thom, Remco, Luuk S.

9:00
9:00

10:00
10:00

71086
11031

Corine, Lydia, Michelle
Jordi, Martin, Dian

Westfriezen MA1 - DESS MA1
St George B1 - DESS B1

Programma week 8
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10:15
12:00

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

10:00
10:00

181707 DESS E1 – KGB E5
172601 DESS F1 – Opperdoes F2

Robin Bontekoning
Wouter Smit

11:15
13:00

182217 WSW MD1 – DESS MD1
15378 Westfrisia DP C3 – DESS C1

Marloes, Karlijn
Matthijs, Dave

12:00

164629 DESS MA1 – LSVV MA1

Anita van Arem
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Basisschool de Kraaienboom start het project ‘Dicht bij je talent’
Donderdag 3 maart a.s. start voor alle leerlingen van de Kraaienboom het project ‘Dicht bij je
talent’. Tijdens dit schoolbrede project ontwikkelt ieder kind zijn of haar eigen talent.
De bovenbouwkinderen (groep 5 t/m groep 8) ontwikkelen hun talent op één gebied. De
verschillende talenten waar uit de kinderen kunnen kiezen zijn: schrijven (het schrijven van
een boek en gedichten), beeldend (creatieve uitingen op het platte vlak en ruimtelijk), sport
(tennis en andere sporten), techniek (van hout tot metaal bewerken), muziek (repeteren voor
een echte voorstelling) en moderne media (het maken en bijhouden van een website,
fotograferen en filmen).
Gedurende het project zullen de kinderen acht weken lang vier uur in de week bezig zijn met
hun talent onder begeleiding van een echte expert. Deze experts zullen hun passie en kennis
voor het betreffende talent overbrengen op de kinderen. De experts komen zoveel mogelijk
van “eigen bodem” om de kinderen te laten zien dat als ze hun talent willen uitvoeren en
ontwikkelen dit “dichtbij” kunnen doen.
De kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) maken kennis met al deze talenten. Zij maken
samen met de handpoppen Ben van de Broek (expert Benningbroek) en Sientje van Karspel
(expert Sijbekarspel) kennis met alle talenten. Ben van de Broek en Sientje van Karspel
worden daarbij ook geholpen door experts van “eigen bodem”.
Alle kinderen van de Kraaienboom werken met hun experts gedurende acht weken toe naar
een eindproduct of meerdere eindproducten. Die eindproducten worden op verschillende
plekken in Benningbroek en Sijbekarspel gepresenteerd. Dat zal donderdagavond 21 april
gebeuren. Noteer deze datum alvast in uw agenda als u de talenten van de kinderen uit de
dorpen Benningbroek en Sijbekarspel wilt zien en horen!! Houd voor verdere informatie de
website www.kraaienboom.nl, de Dorpskrant of de Odessa in de gaten!
Wij zien u graag donderdagavond 21 april!
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