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Het is bijna zo ver !
Bijna mag mijn haar er af.
Ik ben Nick Karsten en ik speel in de D1 en
ben al bijna 2 jaar mijn haar aan het sparen
zodat het er straks afgeknipt kan worden
om er een pruik van te laten maken.
De pruik is voor kinderen met kanker en
wordt gemaakt door stichting Haarwensen.
Het maken van een pruik is best duur,
daarom wil ik ook geld inzamelen
zodat ze weer een kindje blij kunnen
maken met echt haar.
Vanaf zaterdag mag ik op de bar in de Dess
kantine een bus neer zetten waar iedereen
die mij wil sponsoren een bijdrage in kan
doen.
Ik hoop dat jullie mij en de kinderen die
zitten te wachten op een pruik wilt helpen.
Als je iets meer wilt weten kan je kijken op
www.haarwensen .nl
alvast bedankt groeten Nick
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

20-3-2011
37212
55739
62622
55644
70410
71095
211033

DESS 1-Callantsoog 1
DESS 2-Wherevogels De 3
DESS vet1-Andijk vet1
Valken De 5-DESS 3
RKEDO DA1-DESS DA1
Spirit`30 MA1-DESS MA1
KFC B1-DESS B1

14.00
11.45
10.00
11.00
14.00
14.30
9.30

Haas.G.A. den
F.Honhoff
F.Langedijk
10.00
13.30
8.30

27-3-2011
37286
53655
211414
62540
53896
70099

SSV 1-DESS 1
DESS 2-Dynamo 3
DESS B1-KFC B1
DESS vet1-Woudia vet2
West FrisiaDP 7-DESS 3
Medemblik DA2-DESS DA1

14.00
11.45
14.00
10.00
14.00
11.00

Kleij. G.A
R.Aay
W.Kistemaker
J.van Ijzerloo
13.00

uitslagen 13-03-2011

uitslagen 12-03-2011

Oudesluis1-DESS1
1-1
Hauwert vet1-DESS vet1
0-1
DESS DA1-EVC DA1
1-5
DESS MA1-DeZouaven MA1 0-2
DESS 3-Always Forward 8 7-1
DESS B1-Grasshoppers B3 4-0

DESS ME1-ALC ME1
2-4
Strandvogels E1-DESS E1 8-3
ALC D1-DESS D1
5-2
Zwaluwen`30 C2-DESS C1 1-5

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:

6 April

2011

Bestuursvergadering

11 Mei

2011

Bestuursvergadering

2 Juni

2011

Barbeque

Te Koop gevraagd:
Voetbalschoenen mt 33/34
Yvette Vlaar/ 0229-591506

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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gesponsord door Stichting Huttendorp
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2e gelijkspel op rij voor DESS........
Na vorige week de koploper A.G.S.V. een punt te hebben afgesnoept, moesten we vandaag
aantreden tegen Oudesluis.
Jaap haalde in de bespreking de wedstrijd van vorige week nog even aan.We hadden toen
een puike wedstrijd gespeeld en met de instelling van vorige week zou Oudesluis geen
probleem moeten zijn.Echter Jaap vertelde daarbij dat in de heen
wedstrijd tegen Oudesluis het allemaal erg moeizaam verliep en dat ze vorige week met 5-0
klop hadden gehad en dit zeker recht wilden zetten. Helaas hoorden we ook nog eens dat
Nico geschorst was en daarom mocht Nico mee als Navigator..
Dat dit toch een ander"vak"is dan een balletje trappen bleek al snel.We hebben legio
weilanden en dorpjes mogen aanschouwen en zo'n alternatieve route is ook wel eens
aangenaam..Gelukkig we kwamen op tijd aan in Oudesluis...
In de kleedkamer zoals vaker een uitgelaten
sfeer....14.00 uur de spelers mogen de wei
in.. Het veld van Oudesluis was abominabel
slecht.Eigenlijk zou je er geen koe op willen
laten grazen.. Maar goed beide ploegen
hebben daar natuurlijk mee te maken..
Zoals eerder aangegeven was vorige
wedstrijd erg moeizaam verlopen en in een
1-0 winst voor ons toen omgezet.
We begonnen de wedstrijd alsof er 10 makke schapen op het veld liepen.. slap,futloos,geen
tot weinig beweging in de ploeg en natuurlijk mopperen op elkaar.. en niets maar ook
helemaal lukte.. Oudesluis, met op het middenveld een paar leuke spelers waren ook niet
echt gevaarlijk, maar jawel hoor even niet opletten in de verdediging en het was hangen een
voorzet werd door een Oudesluiser onberispelijk ingekopt. We liepen weer achter de feiten
aan. Een 1e helft om snel te vergeten..
rust 1-0 voor Oudesluis..
Grote onrust in de kleedkamer..Hoe was dit nu mogelijk na de prima pot van vorige week
tegen AGSV......wie het weet mag het zeggen...
Behoudens de eerste 10 minuten was het bedroevend en dat moest natuurlijk anders..
De 2e helft.. Dess begint vooruit te voetballen,wint de duels en creëert kansen.Oudesluis
moest terug en na een paar keer goed rondtikken van de bal is het topscoorder? Dirk die
met een beken balletje de keeper van Oudesluis verschalkte..Na deze gelijkmaker van Dess
was het geloof weer helemaal terug en zetten we Oudesluis de duimschroeven aan. Prima
kansen voor Ruben,Sven,Marcel en ik ben er vast nog enkele vergeten, maar het is en blijft
het manco van ons we kunnen maar niet scoren en tja als dat niet lukt dan kan je ook niet
winnen...zucht...
Zelfs met 11 man tegen 10 konden we geen vuist maken( de spits van Oudesluis kreeg het
aan de stok met Dennis en dat moet je natuurlijk niet doen..)..We probeerden het wel,maar
hetlukte gewoonweg niet..Het bleef bij de 1-1 eindstand.
Barthelomeus
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Mager resultaat dess tegen oude sluis
Na het goede resultaat van de vorige week ging de ploeg vol goede moed naar oude sluis .
Vlak voor de bespreking rolden de sterke verhalen links en rechts over de tafel .
Wat kon de ploeg gebeuren .
De wedstrijd
Oude sluis liet zich na het fluitsignaal direct terug zakken . Hier door kon dess naar hartelust
de aanval zoeken .
Dit gebeurde echter zonder al te veel overtuiging ,te weinig beweging zonder bal en
daardoor geen goede afspeel mogelijk heden .
Zodoende werden er nauwelijks kansen gecreeerd .We konden dus spreken van een optisch
overwicht .
Oude sluis stelde hier maar bitter weinig tegenover en zodoende leek het een gezapig potje
te worden .
Ineens was daar echter een dieptepass van o s die volkomen verkeerd werd ingeschat door
de dess defensie .
Doelman laan stormde zijn hok uit wat hij beter niet had kunnen doen .
Halverwege dacht hij er ook zo over en ging terug ,maar het leed was al geschied .De bal
werd voor doel gebracht en bij de tweede paal ingekopt . 1 0
Een verdiende voorsprong want als je de eerste kans gelijk benut doe je het gewoon goed .
Dess was wat van slag en dat bleef zo tot de rust .
De tweede helft
Dess kwam sterk uit de kleedkamer .O s werd terug gedrongen en de gelijkmaker liet niet
lang op zich wachtten .
Net als in de vorige wedstrijd joeg Doodeman D de bal tegen de touwen .Een prachtige goal
met overtuiging gemaakt . Dirk wist gewoon dat ie er in ging .
O s leek hierna rijp voor de sloop . Dess viel aan en de kansen kwamen ,niet een paar maar
een handvol .
Een aantal malen redde de keeper goed maar hij had toch zeker gepasseerd moeten worden
.
Vooral ruben kist. was er dichtbij maar hij was niet scherp genoeg . Gewoon er in rammen
verzuchtte de gewezentopschutter jouke langs de kant .
Nadat een kopbal van de sterk spelende Bartels ( wat kunnen velen daar nog een voorbeeld
aannemen) prima gestopt werd was het meeste vuur er wel uit .
O s kwam nog een keer link door maar werd door doelman Laan een hardhandig halt
toegeroepen .
Het opstootje dat volgde leverde o s een rode prent op wat toch een smetje op de wedstrijd
was .
Maar ja van de scheids moet je afblijven .
Na de wedstrijd was de teleurstelling groot .De 1 1 eindstand was
voor dess veel te weinig .
Dit had een drie punter moeten zijn .
Maar kan je wel spreken van moeten bij goed willende amateurs ?
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DESS DA1 – EVC DA1
Zondagmorgen, 11:15 uur, in de bestuurskamer bij DESS, begon de bespreking van DESS dames 1.
Na een aantal weken vrij mochten we eindelijk weer eens voetballen. Nico kreeg helaas van Mellany
(keeper) te horen dat ze geblesseerd is, dus niet kon keepen vandaag. Gelukkig hebben we wat
contacten in de meidengroep en konden we weer een beroep doen op Danielle Ros. Danielle deed ook
met de MA1 mee, maar raakte daar geblesseerd waardoor ze niet verder kon voetballen.. Dit werd
voor ons een probleempje, want we hadden (inclusief Danielle) twaalf speelsters. Maar gelukkig
wilden een aantal meiden van de MA1 (Tessa, Wieneke, Lydia en Melanie) ons weer ondersteunen.
En Juliette offerde zichzelf op om de eerste helft te gaan keepen.
Het was een lange bespreking op de zondagmorgen, want het was alweer een tijdje geleden dat we
hadden gevoetbald, dus alle posities/taken werden weer even besproken. Het was wel snel duidelijk
waar iedereen kwam te staan, omdat we in het begin maar met elf meiden waren.
Juliette
Marijke

Lotte
Sharon

Renate
Delia

Roos

Elsa
Charlotte
Vera

Michelle

Gezien de stand en de vorige wedstrijd die wij uit tegen EVC speelden, moesten we vandaag een goeie
kans maken tegen EVC. Maar het leek wel alsof er een ander team stond, want EVC was veel aan de
bal en creëerde vele kansen in de eerste helft. Dit resulteerde zelfs in een 0-3 achterstand. Dit kwam
zeker niet vanwege Juliette die op doel stond, want ze keepte heel goed en volgde de instructies van
Merr (die haar stond te coachen) volledig op. Ze maakte zelfs een geweldige duik en hield de bal
hierdoor uit het doel. Goed gedaan meid! Elsa kreeg opeens een bal in haar gezicht, waardoor ze
sterretjes begon te zien en het veld daarom helaas moest verlaten. Delia kwam samen met Sharon in
een duel met een tegenstander, waardoor ze geblesseerd raakte en in de rust wissel ging. Je kon
duidelijk zien dat we, ondanks het harde werken, het conditioneel niet redden. Dit komt mede door de
lage opkomst op de trainingen, hopelijk kan die snel omhoog, zodat we hier profijt van kunnen hebben
tijdens de wedstrijd.
In de rust werden er wissels toegepast. Marije werd er nog als extra wissel bij gevraagd. En Melanie
ging op doel, zodat Juliette kon spelen. Van Nico moesten we er in de tweede helft vanuit gaan dat het
nog steeds 0-0 was. Het was nog niet verloren, wij kunnen er ook nog 3 a 4 scoren. Dus met de
gedachte 0-0 gingen we de tweede helft in.
We pakten de goeie moed weer op en het spel ging iets beter dan de eerste helft. DESS kreeg kansen.
Bij een mooie corner van Michelle kopte Vera richting het doel, maar deze werd er door de
verdediging van EVC uit gehaald. Maar daar stond Juliette en maakte de 1-0, naja 1-3. Na een aantal
kansen van DESS wisten we helaas niet meer doelpunten te maken. Terwijl EVC er nog even twee
maakte, wat resulteerde in de einduitslag 1-5.
Ondanks het verlies ziet Nico wel vooruitgang in vele spelers. Dus het zit er wel in bij DESS dames 1,
alleen komt het er op dit moment wegens verschillende redenen niet helemaal uit.
Volgende week staat RKEDO op het programma, dan moeten we weer hard aan de slag. Dus ik hoop
dat de trainingsopkomst deze week iets hoger is dan normaal.
#10
P.S. Tessa, Wieneke, Lydia, Melanie en Marije weer heel erg bedankt voor het meespelen! Danielle
bedankt dat je in ieder geval met ons mee wilde doen! Wij wensen je veel sterkte bij het herstel!
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Dess 3 onverslaanbaar
Afgelopen zondag was het dan eindelijk weer zover. De vedettes van Dess mochten
weer aantreden na twee weken van rust. Er stond een belangrijke wedstrijd op het
programma, namelijk tegen Always Forward 8.
Voor de wedstrijd zat het gevoel al goed, de kans op drie punten was zeer
aannemelijk vanwege 3 punten verschil in het voordeel van Forward. Deze
zinderende competitie kon dus nog spannender worden.
De vedettes begonnen gelijk fel, door goed combinatiespel en de nodige support
langs de lijn werd het al snel 1-0 door onze nieuw aangetrokken rechtsbuiten
Ruben(politie!). Het gejuich uit de dug-out leek wel alsof de straatprijs was gevallen.
Maar daar bleef het niet bij, door een sterke verdediging gecoördineerd door Max
kwam er geen bal richting de keeper (puma) Kris Vlaar. Dit zorgde voor een sterke
basis waarin diverse kansen werden gecreëerd. Ook onze student uit Delft is weer
geheel terug in de basis Thomas Hartog, proficiat! Dit resulteerde al snel in de 2-0
van Björn door een goeie assist van onze mid-mid Arjan Bakker, wat een feest. Maar
het feesie was van een korte duur, door wat slordigheidjes werd het al snel 2-1, het
zou toch niet weer mis gaan….
Gelukkig nog voor rust knalde Robbertjan de 3-1 in het net, we konden met een
gerust hart de rust in.
Na de rust ging het helemaal als een HSL-trein ,de ene goal naar de andere vloog de
goal in. Door een mooie assist van uw verslaggever kon onze topspits Joey de 4-1
noteren. Het gejoel uit de dug-out (10,10,10,10!) wees er op dat dit nog niet genoeg
was. Daarna volgde Bjorn alweer met de 5-1 (inmiddels is het miljoenencontract voor
deze speler verlengd met 2 jaar). Alsof het niet genoeg was kwam Joey nog even
met de 6-1 en Robbertjan kon het natuurlijk weer niet laten om de 7-1 ook op zijn
naam te zetten. Wat een wedstrijd, natuurlijk kon de derde helft niet uitblijven en
werd het nog erg gezellig in de kantine!
De bedankjes gaan nog even naar; alle supporters,
Coach Herman Poeze, Scheidsrechter Wiegert
Kistemaker,Biersponsors (Riet en leden van de
vrienden van Dess 3) en alle andere betrokkenen.
Uw verslaggever, terug van weggeweest: Tom
Beuker
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Zonder Klenroy, Jeroen en Gijs gingen we vandaag met zeven jongens op pad. Het leek even
lastig te worden met rijden, maar uiteindelijk hadden we zelfs een auto over, wat Klaas wel
jammer vond, omdat zijn vader weer naar huis kon. Bij aankomst bleek Klaas geen
voetbalschoenen in zijn tas te hebben, maar gelukkig moesten we op kunstgras voetballen,
waardoor hij met zijn gewone (sport)schoenen ook goed uit de voeten kon.
Strandvogels hadden veel spelers van een maatje groter, en voor we goed en wel begonnen
waren, stonden we al 4-0 achter. Maar het tweede deel van de eerste helft bleek dat wij ook
wel konden voetballen. Eerst maakte Nick een doelpunt met links. Daarna kon Max met wat
hulp van de keeper een corner in een keer in het doel schieten. Vlak voor rust kon Nick na
een voorzet van Mathijs nog een keer goed uithalen. Mathijs en Vince op het middenveld
hadden heel wat werk te verrichten. En Maico was weer een goede sta-in-de-weg voor de
tegenpartij. Ook Klaas en Daan konden veel ballen naar voor schieten en blokkeerden heel
wat aanvallen.
Helaas konden we dit niveau na de rust niet vasthouden; er leek wel wat gebrek aan
conditie...! Maar met een tandje minder red je het niet meer. Wij hadden nog wel wat kansen,
maar net niet in het doel. Bij de tegenpartij lukte dat iets beter. De eindstand was uiteindelijk
8-3. Ook de penalty's lukten niet zo erg meer; alleen Daan scoorde nog met een mooi hard
schot. Daarentegen wist Maico de ene na de andere penalty te stoppen, dus ook Strandvogels
schoot maar 1 keer raak.
Volgende week en de week erna treffen we dezelfde tegenstander, de nr. 1 AGSV. In de zaal
waren we goed aan ze gewaagd, dus wie weet worden dit ook weer leuke wedstrijden.
Sandra
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 11
Datum
vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd
Zaterdag THUIS
19 mrt
10:00 193551 DESS E1 – AGSV E1
19 mrt
11:30 208717 DESS D1 – HSV Sport 1889 D1
19 mrt
13:00 188498 DESS C1 – Always Forward C5
Zaterdag UIT
19 mrt
8:00
9:00 188538 Westfriezen F6 – DESS F1
19 mrt
9:00 10:00 198656 Always Forward ME2 – DESS ME1
19 mrt
10:30 11:30 182216 Strandvogels MD1– DESS MD1
Zondag UIT
20 mrt
8:30
9:30 211033 KFC B1 - DESS B1
20 mrt
13:30 14:30 71095 Spirit’30 MA1 - DESS MA1

scheidsrechter/rijders
Wouter Smit
Anita van Arem
Bas o.d. Kelder
Maliq, Mees
Nika
Denise, Anne
Mark V, Jelle, Chris
Denise, Patricia, Roos

Programma week 12
Datum
vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd
Zaterdag THUIS
26 mrt
10:00 184976 DESS F1 – Westfriezen F6
26 mrt
10:00 199826 DESS ME1 – Always Forward ME2
Zaterdag UIT
26 mrt
9:00 10:00 201765 HSV Sport 1889 D1 DESS D1
26 mrt
10:00 11:00 195558 AGSV E1 – DESS E1
26 mrt
11:45 12:45 182213 Always Forward MD2 – DESS MD1
26 mrt
13:00 14:00 188535 Always Forward C5– DESS C1
Zondag THUIS
27 mrt
14:00 211414 DESS B1 - KFC B1

scheidsrechter/rijders
Robin Bontekoning
Angelique Moolevliet
Maurits, Klaas, Simon
Daan, Klaas
Feline, Myrthe
Wouter, Rick
W. Kistemaker

Te Koop gevraagd:
Voetbalschoenen mt 33/34
Yvette Vlaar/ 0229-591506
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