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JAAP BEEREPOOT BLIJFT OOK HET KOMENDE SEIZOEN
BIJ DESS
Na enkele gesprekken tussen het bestuur en Jaap Beerepoot hebben beide partijen
aangegeven graag met elkaar verder te gaan in het nieuwe voetbalseizoen. Het
huidige seizoen is thans pas halverwege toch vinden we het belangrijk snel
duidelijkheid voor het nieuwe seizoen te hebben. Als bestuur zijn we zeer
enthousiast dat Jaap blijft gezien zijn ervaring, kennis en de positieve reacties uit de
spelersgroep.
De trainingsopkomst en inzet is goed en zo nu en dan vliegen de vonken eraf. Met
het oog op volgend seizoen is het echter belangrijk dat er enkele nieuwe spelers
bijkomen. Hiermee kunnen we onszelf versterken en meer stabiliteit in de opstelling
bewerkstelligen. Zowel het bestuur als enkele selectiespelers gaan hier werk van
maken. Mocht je dit lezen en zelf nog iemand weten die graag het DESS tenue wil
gaan dragen? Schroom dan niet en kom naar iemand van de begeleiding of het
bestuur toe. We ondernemen gaag actie.
We zijn er van overtuigd dat we met de huidige trainer, begeleiders, selectiespelers
en enkele nieuwe aanwinsten een stabiele basis hebben om volgend seizoen meer
punten te halen.
We hebben nu nog een halve competitie te gaan waarin we nog alle kansen krijgen.
Blijft zo doorgaan op de trainingen dan komen de punten en het geluk vanzelf. Dat
balletje wat nu via de lat over gaat vliegt er dan zomaar in!
Het bestuur
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Dess-Flevo
Zondag 20 februari moesten de heren van Dess aantreden tegen die van Flevo uit
middenmeer. Flevo bleek eerder dit seizoen al een stugge ploeg toen Dess in
Middenmeer niet verder kwam dan een schamel puntje, 0-0. Ondanks de nederlaag
van vorige week tegen Wieringerwaard, was er weer duidelijk een lijn in het dit
seizoen helaas vaak zo onmachtige aanvalsspel van Dess te bespeuren. Er wordt
ondanks de negatieve resultaten de afgelopen weken uitstekend getraind en ondanks
alle wintersport activiteiten is de trainingsopkomst naar behoren. Voor deze wedstrijd
tegen de hekkensluiter is er dus het broodnodige vertrouwen gekweekt.
De wedstrijd
Op het ijskoude Dess complex waar een snijdende wind stond, vond om 2 uur de
aftrap plaats. Flevo was duidelijk gemotiveerd om hier een 3 punter weg te kapen en
begonnen iets scherper aan de wedstrijd dan Dess. Dess maakte het zichzelf moeilijk
door faliekant in de fout te gaan in de opbouw en veelvuldig de lange ballen op de
spitsen te gooien die dan weer moesten opboksen tegen een reus van 2.10m. Als
Necati bij Ruben op zijn schouders zou klimmen hadden zij waarschijnlijk nog geen
kopduel gewonnen. Dess kwam weinig aan aanvallen toe maar gaf in de beginfase
ook weinig weg. Maar als wij uit hetzelfde vaatje zouden blijven tappen kon het niet
lang duren dat die 0-1 in het netje kwam te liggen. Een communicatiefout achterin
en een bloedsnelle Flevo spits zorgden erin dat de nummer 9 niet meer ingehaald
kon worden en schoot de bal beheerst binnen 0-1. Een dikke kater en een flinke
deuk in het zelfvertrouwen. Daar tegenover konden wij alleen gevaarlijk worden uit
een corner die maar net over werd gekopt door Eric Admiraal. Het was dat de
vervanger van de geblesseerde Dennis Laan, Ronald ten Pierick, een dijk van een
wedstrijd stond te keepen want anders had de schade voor rust misschien wel 2 of 3
doelpunten om onze oren kunnen zijn.
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Een wereld van verschil in de 2e helft
Jouke Inge mocht als vervanger van Necati weer het veld bestormen en deed dat
verdienstelijk. De eerste aanval was direct gevaarlijk waardoor we Flevo meer en
meer vast konden zetten op hun eigen helft. Lisandro trok op het middenveld
veelvuldig naar binnen waardoor Harm er voor het eerst dit seizoen is overheen kon
duiken. Een nieuw aanvalswapen is geboren! Harm leverde een aantal puike
voorzetten die meer hadden verdiend. Uit een afgeslagen corner kon Dirk Jan
Doodeman de 1-1 achter zijn naam knallen. De consulent mag wel even kijken of er
nog gras op dat stukkie staat waar de bal langs alles en iedereen in de linkerhoek
scheerde. Iedereen had het vertrouwen weer herwonnen en zo konden we met zijn
allen weer op jacht gaan naar de overwinning. 10 minuten voor tijd probeerden we
het weer eens over rechts waar Sven de bal op Jouke zijn potje probeerde te leggen.
Helaas kwam de bal voor Jouke niet helemaal ideaal maar kon deze nog wel
terugkoppen naar de weer naar binnen getrokken Lisandro en daarna onberispelijk
de 2-1 kon binnenschieten. In plaats van achterover hangen probeerden we door te
drukken. Nico Doodeman ontving de bal op het middenveld en stuurde de bij de
slecht omschakelende verdedigers wegsprintende Kistemaker de diepte in die
zodoende Jouke Inge weer op zijn wenken kon bedienen en deze liet niet na om te
laten zien waarom hij ook alweer voormalig topscorer is geweest, 3-1.
Een slechte eerste helft en een met veel strijd geleverde 2e helft konden we de
eerste overwinning sinds 7 november(!) noteren.
Sjaak en Jelle, bedankt voor jullie steun die jullie konden leveren ondanks de barre
omstandigheden in de dug out! Hetzelfde geld voor het publiek die weer trouw aan
onze zijde stonden en wat altijd zo word gewaardeerd
Sven Frieswijk
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

27-2-2011
36460
62476
164629
54203

Vesdo1-DESS 1
DESS vet1-KGB vet1
DESS MA1-LSVV MA1
Spirit`30 4-DESS 2

14.00
10.00
12.00
12.00

van Wonderen.R.C
J.van Ijzerloo
11.00

6-3-2011
36177
61591
71423
69713

DESS 1-AGSV1
WestfrisiaDP 6-DESS 2
Hollandia vet1-DESS vet1
KGB DA1-DESS DA1

14.00
10.00
11.00
11.30

uitslagen 20-02-2011
DESS 1-Flevo1
DESS2-Purmersteijn 6
DESS vet1-Zwaagdijk vet2
Spirit`30 8-DESS 3
DeBlokkers DA2-DESS DA1
Westfriezen MA1-DESS MA1

Bierman.S
9.00
10.00

uitslagen 19-02-2011
3-1
2-4
0-9
8-0
3-4
0-8

DESS E1-Strandvogels E1 1-2
DESS MD1-De Zouaven MD1 4-0
ALC ME1-DESS ME1
6-0
RKEDO D3-DESS D1
3-4

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

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)

Graag alle uitslagen van de
uitspelende teams opschrijven
op het bord in de kantine
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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 2e wedstrijdbal: DESS1 3e wedstrijdbal: DESS1 4e wedstrijdbal: DESS1 5e wedstrijdbal: DESS1 6e wedstrijdbal: DESS1 -

Geel Zwart 30 1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar
Wieringerwaard1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt
Oudesluis1 gesponsord door Klaas Helder
SSV1 gesponsord door Jan Visser
Zuidermeer1 gesponsord door Cor Schipper metaal
Flevo 1 gesponsord door Breedijk Transport

De volgende bal gesponsord door:

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !!
Twee wedstrijdballen voor MD1
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Hierbij wil ik het bestuur van DESS bedanken
voor de mooie fruitmand die ik heb mogen
ontvangen.
Groetjes van Sjors Bontekoning.

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

ODESSA

6

Dess 2 – Purmersteijn 6

2-4

Zondag 20 februari 2011
Allereerst:
Er is mij ten gehore gekomen dat er een verkeerde opvatting is ontstaan door het ‘stukkie’ van
vorige week, die even wat aandacht verdiend.
Ik schreef toen namelijk dat de scheidsrechter voor de wedstrijd van Dess 1 in
Wieringerwaard een minuut stilte hield voor een overleden vrijwilliger. Vanwege het recente
verlies hebben de pupillen dit in verband gebracht met hun overleden vriendje Martijn Vlaar.
Dus jongelui, nog even voor de duidelijkheid en goede orde; uit respect voor zijn familie en
alle andere rouwende betrokken heeft de club het betreffende weekend alle wedstrijden
gestaakt. De minuut stilte in Wieringerwaard was werkelijk ingelast voor een overleden
vrijwilliger van hún club.
Hierbij wil ik mij evengoed verontschuldigen voor de onduidelijkheid die hierover is ontstaan
en hiermee aangeven dat de senioren wel degelijk betrokken zijn bij de jeugd van ons mooie
club. Wél leuk dat er ook zoveel jonge lezertjes meegenieten van Sjakie’s wonderlijke
verhalen. Dit wetende zal ik misschien mijn taalgebruik wat aan moeten passen..
De wedstrijd
Wat een pokkewedstrijd! Zo gebrand als we waren de agressieve drabbers uit Purmerend van
de mat te ballen na de vorige ervaring met dit team! Helaas konden wij hier geen
werkelijkheid van maken en moesten we lijdzaam toezien hoe de tegenstander in ónze kantine
met óns pils de overwinning claimde.
Naar mijn mening hadden wij voor deze wedstrijd een de knokkende spelverdeler Victorius
nodig maar hij kon er helaas niet bij zijn waardoor er gewoon niet lekker gespeeld werd.
Boogie speelde wel de wedstrijd van zijn leven en zorgde voor 2 goals en de eer van het team.
Samen met Lissandro geeft hij aan de uitdrukking ‘een zwarte zondag’ een hele andere
betekenis!
Vanuit het 3e de mannen Max, Arjan, Robert, Mike en Niek bedankt voor de versterking. Ook
Fred Honhoff werd van zijn stoel gelicht om de wedstrijd te leidden. Op een penalty de
verkeerde kant op na, hiervoor bedankt! Het eerste elftal won gelukkig wel waardoor deze
zure smaak bij mij al snel was weggespoeld..
Volgende week weer vol gas met een volledig team! Veel doelpunten.. Veel pils! Veel
vrouwen, veel vreemdgaan regel je op zaterdag maar..
Hats! (Zo gaat dat bij de commando’s!)
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De Blokkers DA2 – DESS DA1 3-4
Om tien uur vertrokken we richting het complex van Blokkers. Wegens wintersportreisjes
van Roos, Elsa en Mellany, moesten we op zoek naar versterking. Deze zoektocht duurde
niet lang. Oud speelster Mandy, nieuwe dorpsgenoot Danielle Ros en Marije ‘’aka Bakker
junior’’ wilden graag meedoen.
Het beloofde een zware wedstrijd te worden gezien de zware wind en vreselijke kou. Maar
wij deinzen nergens voor terug en ook dit mocht de pret niet drukken. Terloops kwamen we
erachter dat onze tegenstander versterking had gezocht in een aantal dames van hun eerste
team, waardoor wij de bui al zagen hangen. Nico drukte ons op het hart dat dit niets hoeft te
betekenen en dat wij ook onze wapens hebben. Vol strijd begonnen we aan de eerste helft
en er werden volop kansen gecreëerd en driehoekjes gemaakt. Michelle en Vera maakten
mooie combinaties, waaruit gevaarlijke doelkansen ontstonden. Blokkers openden de
tegenaanval en na wat gekluns voor ons doel was het een DESS speelster die de bal in eigen
doel kopte, waardoor onze keepster kansloos was. Ach ja een edje overkomt de besten hoor
meiden! Helaas! Knop om en gaan met die banaan.
We waren wakker geschud en geprikkeld om gelijk te maken. Na veel getik en goed
positiespel was het Michelle die de gelijkmaker achter haar naam kon schrijven. De spirit
was weer helemaal terug. Vanaf dat moment kregen we vleugels en werd het 1-2 en 1-3
door wederom Michelle. Vlak voor rust kwamen Manon en Marije in het veld, die overigens
zeer goed inviel en kansen creëerde.
Met deze tussenstand gingen we dan ook met een
goed gevoel de rust in.
Nico was tevreden maar benadrukte dat 1 zwaluw
nog geen zomer maakt. En dat bleek ook wel de
tweede helft. Na lekker opgewarmd te zijn in de
kleedkamer gingen we de kou weer in.
Op de een of andere manier verslapten we en
kwam Blokkers al binnen tien minuten gelijk.
Maar ho eens even dit gaat ons niet gebeuren,
zomaar de voorsprong uit handen geven!
We streden weer voor elke bal en probeerden
kansen te creëren, wat lastig is met zulke wind.
Onze gedrevenheid werd beloond door het
verlossende doelpunt, een eigen doelpunt van hen na een voorzet van Juliette.
De laatste 10 minuten verdienden geen schoonheidsprijs en werden vooral besteed aan het
voorkomen van tegengoals. Maar onze missie is geslaagd, de winst was binnen!
Wat waren we blij dat we weer konden opwarmen, nog nooit stond er zo snel een rij bij de
douches! Meiden we hebben verdiend gewonnen en goed gestreden. Mandy, Danielle en
Marije erg bedankt voor het invallen!
Eliane
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Zaterdagochtend om 12.00 uur stond de koffie klaar voor de nieuwe sponsors
van de ME1, te weten De Gebr. Hovenier Klauwverzorging uit Sijbekarspel.
Nadat de meiden, coach, trainers, fam. Hovenier(3 generaties) en ouders plaats
genomen hadden in de feestelijk versierde bestuurskamer, opende de voorzitter
de bijeenkomst.
Na mooie woorden voor de sponsors en de voetbalmeiden, werd het tenue te
voorschijn gehaald. Sokken, broekjes, shirts, keeperkleding en dat alles in een
bijpassende tas. De dankbaarheid van de meiden voor dit alles, bleek uit de blije
gezichten en het luide applaus voor de gebroeders.
Vervolgens het officiële gedeelte, waarin het sponsorcontract getekend werd,
onder toeziend oog van de voorzitter.
Aansluitend een stukje voetbaltaart voor alle aanwezigen. Daarna op naar de
kleedkamer om het nieuwe tenue te passen en aan het publiek te laten zien. Dat
zag er allemaal keurig uit.
Om dit moment vast te leggen, begaven we ons naar buiten voor een teamfoto
samen met Jan-Willem, Andre en Susan Hovenier. Nou, als de meiden voortaan
zo voetballen als dat ze eruit zien, dan komt het helemaal goed!
Tineke Slagter

ontvangst met koffie

de voorzitter met de voetbaltaart
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Jolanda en de ME1

de foto v.a.n.v. v.l.n.r.
Andre, Susan, Jan-Willem, Jolanda Karsten,
Irene Slagter, Valerie Reus, Lisa de Niet, Margot Smit,
Nika van Diepen, Lois Karsten, Anna Hovenier, (Mandy Vlaar ontbreekt).

Mooi hoor!
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DESS E1 – Strandvogels E1
Ondanks de ijzige koude stonden er vandaag heel veel kijkers langs de lijn. En support
konden we gebruiken, want deze teams waren ook weer goed aan elkaar gewaagd. Wij
hadden 10 spelers en Strandvogels 8, dus dat betekende 2 wissels voor ons. Wel moest
er nog een scheidsrechter gevonden worden, en Anita snelde naar huis om haar
voetbalschoenen te halen. Zonder scheidsrechter geen wedstrijd, dus onze dank
daarvoor!
In het begin had Strandvogels wat overwicht, maar Maico met zijn nieuwe
voetbalschoenen stond weer als een kei te keepen, dus alles wat op het doel werd
afgevuurd was voor Maico, of ging naast. Langzamerhand kwam er van onze kant ook
wat meer druk, maar het spel bleef heen en weer gaan. Ook wij kwamen af en toe dicht
bij het doel, maar raakten een aantal keren de paal. Mathijs had een hele mooie actie
van achteraf naar voor, ook Gijs, Nick en Max schoten een paar keer richting het doel,
maar het lukte allemaal net niet. Ondertussen had de verdediging zijn handen vol, want
Strandvogels speelde goed over en ze konden hard schieten. Het middenveld met
Klenroy, Gijs en Vince verzette veel werk voor de verdediging. Klaas ging als een
speer met zijn vader langs de lijn. Ook Jeroen voelde zich goed gesteund door zijn
supporters en ging er weer vol voor. Mathijs was over het hele veld te vinden en Daan
behield het overzicht achter. Vlak voor rust werd alle inspanning beloond en kon Nick
goed afronden na een pass van Gijs.
Meteen daarna kreeg Nick nog een
kans na een voorzet van Max, maar die
ging hard over het doel heen.
De tweede helft gingen we weer door
waar we gebleven waren, maar dit keer
had Strandvogels wind mee en dat
scheelde dan toch net. Een mooi schot
in de uiterste bovenhoek was
onhoudbaar voor onze keep, en Vince,
Klenroy en Gijs moesten al meer
meeverdedigen. Er waren nog wat
kansen
over
en
weer,
maar
Strandvogels trok aan het langste eind en wist helaas het winnende doelpunt te maken.
Daarna nog de penalty's, waar Maico wederom liet zien echt een topkeeper te zijn:
Strandvogels wist slechts 1 keer te scoren, waar Jeroen, Klenroy, Nick en Maico allen
raak schoten.
Komende week is het vakantie, waardoor er geen trainen is, maar a.s. zaterdag
voetballen we nog een keer thuis en we hopen natuurlijk dat er weer veel supporters
komen!
Sandra
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 8
Datum
Zaterdag THUIS
26 febr
26 febr
Zaterdag UIT
26 febr
26 febr
Zondag THUIS
27 febr

vertrek Tijd

Datum
Zaterdag THUIS
5 mrt
5 mrt
5 mrt
Zaterdag UIT
5 mrt
5 mrt
5 mrt

vertrek Tijd

10:00
10:00
10:15 11:15
9:30 10:30
12:00

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

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

Anita van Arem

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

Marloes, Karlijn
Matthijs, Dave

164629 DESS MA1 – LSVV MA1

Roland Bontekoning

Programma week 9

9:30
9:45
10:00

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

10:00
10:00
11:30

180170 DESS F1 – Always Forward F7
199760 DESS ME1 – West Frisia DP ME2
182207 DESS MD1 – Always Forward MD2

Anita van Arem
Marijke Appel
John Keesom

10:30
10:45
11:00

195559 Spirit’30 E4 – DESS E1
201763 Always Forward D7 – DESS D1
188534 Medemblik C3 – DESS C1

Matthijs, Maico
Jaimy, Stef, Huub
Casper, Luuk

I.v.m. de vakantie zijn er deze week geen jeugdtrainingen.
Tenzij je trainer anders afspreekt.
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