37e jaargang Nr 30

21 Maart 2011

De meiden van de ME1 hebben met hun team meegedaan met de
playbackshow in De Rode Leeuw tijdens de carnaval.
"Camera, spotlight, microfoon, da's voor mij toch heel gewoon", zongen de
meiden. Al weken hadden ze het geoefend, na de
wedstrijd, tijdens het douchen.
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

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

3-4-2011
36747
56304
55977
62638
70467

DESS1-WSW1
Always Forward3-DESS 2
DESS 3-VVS46 5
Berkhout vet1-DESS vet1
DESS DA1-Strandvogels DA1

14.00
10.00
10.00
10.30
12.00

uitslagen 20-03-2011
DESS1-Callantsoog1
DESS2-Wherevogels De 3
DESS vet1-Andijk vet1
Valken De 5-DESS 3
RKEDO DA1-DESS DA1
Spirit MA1-DESS MA1
KFC B1-DESS B1

9.00
J.Korver
9.30
L.Huisman

uitslagen 19-03-2011
0-2
1-2
1-2
2-1
4-0
1-3
2-1

DESS E1-AGSV E1
DESS D1-HSV Sport D1
DESS C1-Always Forward C5
Westfriezen F6-DESS F1
Always Forward ME2-DESS ME1
Strandvogels MD1-DESS MD1

3-2
3-5
5-2
4-4
3-0
2-2

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

9 April

2011

23 April

2011

Paas-klaverjassen

11 Mei

2011

Bestuursvergadering

2011

Barbeque

2 Juni

Bestuursvergadering
20.00uur

Keez-avond

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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Sv DESS organiseert een keez-avond

Op zaterdagavond 9 april a.s. om 20.00
is iedereen van harte welkom om te komen
keezen, je hoeft geen ervaren keezer te zijn. Er
zijn leuke prijzen te winnen. Het inschrijfgeld
bedraagt 3,50 euro per persoon te voldoen op de
avond zelf. Als je wilt komen, geef je dan voor 6 april op via
a.appel@quicknet.nl. Als je in het bezit bent van een keezbord en die
mee wilt nemen, mail dat dan meteen ook even door. We hopen op
een gezellige keez-avond.
Afra Appel 591803
Tineke Slagter 591938

23 April
Paasklaverjassen !!

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
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Dess 1 – Callantsoog 1

0-2

Zondag 20 maart 2011
De mannen uit Callantsoog waren afgezakt naar ons beeldschone Benningbroek voor een
lekkere pot voetbal. Een strak blauwe lucht en een stralende zon zorgde weer voor
goedgeluimd volk langs de lijn, die met behulp van Jacob en zijn meiden goed nat werden
gehouden. Best gaan, bar(re)man want het was dorstig weer.
De mat lag er dankzij moeder natuur en goedwillende vrijwilligers ook weer strak bij. Ik zou
voor u dit ideale lente plaatje verder kunnen uittekenen maar u begrijpt; we stonden mooi an!
De wedstrijd
Beide ploegen waren gretig. Dess speelde vorige week gelijk tegen Oudesluis en de
tegenstander uit Callantsoog speelde vorige week gelijk tegen Geel Zwart. De volle smaak
van drie punten was dus enigszins vervaagt en maakte hongerig.
Dess domineerde het eerste kwartier met goede combinaties en rustig spel. Dé kans die hieruit
voortvloeide kreeg Ruben Kistenmaker helaas niet voorbij de doelman waardoor de
spannende wedstrijd ongeopend bleef. Kort hierop werd verdediger Harm op den Kelder
gewisseld wegens kortzichtigheid. Hij verloor namelijk zijn lens in het veld en moest hierdoor
zijn plek afstaan.
Een tien minuten later loopt Dess tegen de klassieke fout aan; de laatste man met een spits in
zijn rug wilt zijn keeper aanspelen, deze stapt net in en de behendige spits glijdt de 0-1 erin
voordat de bal uitrolt. Een dure fout die het moeilijk scorende Dess niet snel meer zal maken.
Na een koppie thee met tactisch overleg (en voor ons toeschouwers een appelsap met kraag
met een lading sterke verhalen) hervatte de wedstrijd zich onder de leiding van een goed
fluitende scheidsrechter. Na een aantal goede ballen over en weer kreeg Lisandro Victoria een
kans op de gelijkmaker. Sven Frieswijk gaf een knappe voorzet maar bij de tweede paal wist
de keeper met een knappe reflex zijn inzet te stuiten.
Ongeveer een kwartier later een uitbraak van Callantsoog. De spits wordt goed diep gestuurd
en na een knappe beweging door keeper Dennis Laan neergelegd. Een beheerste penalty, 0-2.
Een ruime twintig minuten voor tijd komt Marcel Bartels de troepen nog versterken. Goed,
bekeken voetbal zoals wij van hem gewend zijn maar ook hij kon de wedstrijd niet keren. Of
toch? Na een goede paas van diezelfde Bartels wist Nico Doodeman, die een prima wedstrijd
balde, een ontzettende pegel op het hok af te vuren. Met een noodgang kletste de bal tegen de
lat en zo bleef ook deze kans onbenut.
Een zure openingstreffer en een terechte penalty bezorgde ons de nederlaag. Een nederlaag
die er niet had hoeven liggen mits het afronden wat vlotter verliep. Een bekend verhaal die
zich alleen met een stukje zelfvertrouwen, strijdlust en medewerking van vrouwe fortuna laat
omdraaien.
Volgende week bij SSV op bezoek, die met 3-0 verloren op deze mooie zondag. Dan kan er
met het voetbal uit het eerste kwartier van deze wedstrijd met gemak een punt of drie mee
naar huis worden genomen.
Lumberjack
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Dess 2 – De Wherevogels 3
-

-

-

1-2

“Sjaak verloor, Dess 2 speelde gelijk”
Fred vloot weer een dijk van een wedstrijd, verder had hij weinig nuttigs te melden ;)
Ronald kreeg applaus van de tegenstander voor een redding die ik niet onder woorden kan
brengen..
Nou vooruit.. Hij plukte ‘m al zwevend uit de kruising op een wijze waarvan men dacht; geef
de man een pilsje..
Necati speelde linksback en deed dit ook naar eigen verbazing bijzonder lekker!
Benji stond te stuiteren op ruigoord.. Hasta la volgende week.. je scorend vermogen werd
gemist!!
Vincent was goed! Hij had de 2-2 op z’n hoofd en de 2-3 op z’n schoen, maargoed je mag niet
te veel verwachten van iemand die om half 6 s’ ochtends de bierdoppen nog uit zijn ogen
moet pulken!
“Die donkere meneer is dat jouw vader?” ;)
Kevin en Boogie moeten nog ff wat vertrouwder met elkaar worden.
Individueel waren ze wel sterk!
‘Ik kan wel naar de overkant rennen maar mijn eigen doel is een stuk dichter bij..’ Zulleke
mooie, had ik nog niet gemaakt lalala..
Nog even tussendoor speciaal de groetjes aan Elly (gewoon omdat het kan.. ;)
Niek, Max en Arjen weer bedankt. Ik ga er trouwens mee stoppen jullie elke keer individueel
op te noemen, het is zo onderhand meer regel dan uitzondering dat jullie er bij zijn. Hoewel
het leuk moet zijn je eigen naam te lezen scheelt dat me toch weer 10 minuten per stukkie :P
Matthijs Spijkert speelde de 2e helft voorstopper en stond goed op z’n plek!
Jelle schoot de pingel erin maar de vrije trappen niet tot ons allen spijt!
Nol was goed!
Michel was weer toeschouwer en zodra zijn rug hem er niet meer van weerhoudt om zijn
veters te strikken komt hij ‘De Verhoef 2011’ weer laten vlammen.

Tot op de treening batserssss!!!
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RKEDO DA1 – DESS DA1
Zondagmiddag om kwart voor 1 vertrokken we met matig gevulde auto’s richting de Goorn.
Vanwege veel blessures was het lastig om het team compleet te maken maar met dank aan Marije,
Mandy en Manon hadden we er toch genoeg.
Uit de bespreking kwam naar voren dat we vooral uit moesten gaan van ons eigen kracht. Aangezien
Mellany niet kwam opdagen, moesten we op zoek naar een keepster. Juliette gaf aan wel weer een
helftje te willen keepen, in de rust zouden we kijken hoe we verder zouden gaan. De wedstrijd kon
gaan beginnen toen voor iedereen de opstelling duidelijk was:
Juliette
Marijke

Lotte
Delia

Manon
Sharon

Mandy

Elsa
Roos
Vera

Michelle

Om 14:00 nam DESS de aftrap, de eerste paar minuten was er veel druk en ontstonden er ook een
paar kansen. RKEDO schrok hiervan en ging hierdoor feller spelen.
Dit resulteerde in de 1-0, en niet snel daarna volgde de 2-0. Positief voor RKEDO en dit zag je ook in
het spel, DESS verzwakt; de ballen werden niet goed aangenomen en er was geen rust in het spel.
Ondanks de achterstand werd er best aardig getikt, we creëerden steeds meer kansen, alleen lukte
het scoren nog niet.
Met 2-0 gingen we de rust in.
Juliette was lekker bezig op het doel en gaf aan dat ze ook de tweede helft wou keepen.
In de rust gaf Nico aan dat de samenwerking bij de verdediging goed verliep, vanuit het middenveld
moesten er alleen meer acties naar voren moeten komen.
Met een steekbal of één-twee op de spitsen zodat die hun actie naar voor konden maken.
En niet te vergeten de actie na de actie.
Met deze tips gingen we, vol goede moed, de tweede helft in…
Na nog geen minuut te hebben gespeeld, werd de 3-0 keihard ingeschoten. Hoe kon dit gebeuren?
Het antwoord was eigenlijk wel duidelijk; geen actieve houding, niemand die de opkomende speler
oppakte, en de 3-0 was dus een feit. Hoe konden we dit op gaan lossen? Gelukkig pakte we het spel
in de 46ste minuut, een stuk beter op. We gingen weer voetballen, waardoor de bal lekker rond ging
in de ploeg. Ondanks het rondtikken, werd de actie naar voren te weinig en niet goed genoeg
uitgespeeld. Een kwartier voor tijd, gooien we de opstelling een beetje om. Lotte schoof door naar
voren (in de spits, we wilden graag weer een goal zoals 2 jaar geleden..), en Roos kwam naast Delia
te staan, en Sharon zakte om als voorstopper te gaan spelen. Opnieuw hadden wij de overhand, en
werden we steeds feller. RKEDO had hier nauwelijks een antwoord op. Jammer genoeg resulteerden
de acties niet in kansen, waardoor een doelpuntje voor ons erg moeilijk was. Tot slot werd ook de 40 door RKEDO binnen geschoten. Juul bedankt voor het keepen van de wedstrijd! Mandy en Marije
(opnieuw) bedankt voor het meespelen!
Conclusie: Voetbalend waren we sterk aan RKEDO gewaagd, alleen scoorden zij wel, en wij niet…
Meiden tot woensdag, vrijdag en op naar een nieuwe zondag!
#2
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DESS E1 - AGSV E1
Vandaag de wedstrijd tegen koploper AGSV. Klenroy heeft de afgelopen weken met HOSV
meegetraind en is nu definitief overgestapt, en Jeroen was vandaag ook afwezig. Daan was
niet helemaal lekker, maar wilde het toch wel zonder wissel proberen, dus speelden we 8
tegen 8.
In de zaal hadden we gezien dat AGSV goed overspeelde, daarom was de opdracht om ze
vooral niet vrij te laten lopen. Daan op halve kracht speelde evengoed een goede wedstrijd, en
Mathijs was als laatste man ook nauwelijks te passeren. Klaas voelde zich wat verloren en
miste het samenspel met Jeroen, maar die is er gelukkig volgende week weer bij. Vince zat er
op het middenveld aldoor heel goed tussen, en Gijs zorgde voor de aansluiting met Max en
Nick. Het was ook uit een voorzet van Gijs dat het eerste doelpunt binnen geschoten werd.
Even later wist Nick zelfs de 2-0 te maken, maar daarna volgde een offensief van AGSV.
Vlak voor rust, nadat Maico al de ene na de andere bal had tegengehouden, werd het dan toch
2-1.
De tweede helft was AGSV veel op onze helft, en het was dan ook lekker dat we met 3-1 voor
kwamen te staan. Maar als snel werd het weer 3-2 en was het echt heel spannend. AGSV
kreeg de ene na de andere corner, maar Maico pakte ze allemaal en gelukkig konden we deze
stand tot het einde vasthouden. Het eerste verlies van AGSV, dus volgende week bij de return
kunnen we weer de nodige tegenstand verwachten. We moeten nog 4 wedstrijden spelen, en
de stand is nu als volgt:
team
wedstrijden punten
doelsaldo
1. AGSV
6
13
17-9
2. Strandvogels
6
12
19-9
3. Spirit
6
7
9-11
4. DESS
6
7
13-18
5. WSW
6
6
12-13
6. KGB
6
4
12-22
Voor het kampioenschap doen we niet meer mee, maar we kunnen nog wel 3e of zomaar
laatste worden... De andere wedstrijden van zaterdag zijn geëindigd in gelijke spelen; SpiritStrandvogels 2-2 en KGB-WSW 5-5. Het is in ieder geval een leuke poule met spannende
wedstrijden.
Sandra
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Wedstrijdverslag Westfriezen F6 – Dess F1
Zaterdag 19 maart het was een mooie lente ochtend we moesten om 8 uur `s morgens al
verzamelen om te mogen voetballen tegen de Westfriezen F6 iedereen was ook op dit vroege
tijdstip aanwezig dus konden we vertrekken richting Zwaag.Na het omkleden en het
inschieten begonnen we om precies 9 uur aan de wedstrijd we waren goed aan het samen
spelen de tegenstander kreeg een kans maar door een goede tackle van Femke werd hun
aanval gestopt.Ook wij creeërden kansen en kon Tom scoren na een voorzet Mees. Maliq was
goed aan het helpen met verdedigen en zo ging het spel over en weer wij kregen nog kansen
en de Westfriezen kregen die ook en helaas maakte hun snel de gelijkmaker en nog drie
doelpunten zodat we aan de limonade gingen met een rust stand van 4-1.In de kleedkamer
bespraken we de eerste helft en deden we wat omzettingen in het elftal zo wilde Kim graag
wat meer voorin spelen en ging Stijn in de verdeding.We starten weer vol goede moed we
mochten tenslotte nu richting ons achterna gekomen publiek spelen Jesse kreeg de bal op zijn
hoofd en kopte hem zo weg we waren echt goed bezig de tegenstander was gewoon verrast
door ons spel Mariët had een mooie dribbel langs de lijn speelde op het juiste moment Tom
aan en die scoorde de 4-2 hierdoor kregen we vleugels en meer moed en gingen we steeds
meer aanvallen de Westfriezen vielen ook wel aan maar dan werd er goed verdedigt door Stijn
en goed gekeept door Peter maar we gingen steeds meer op de helft van de tegenstander
voetballen oei bal op de lat maar voor de voeten van Jesse en ja hoor die scoorde nu was het
4-3 we bleven aanvallen we waren zelfs zo lekker bezig dat Tom de gelijkmaker binnen
schoot dit had natuurlijk nooit gelukt als we het de tegenstander op het middenveld zo lastig
hadden gemaakt goed gedaan dus Myrthe,Kim en Femke en ook de anderen natuurlijk want
we speelden allemaal heel erg goed en ook goed met elkaar.De scheidsrechter vond het
genoeg en de wedstrijd eindigde dus in een gelijke stand van 4-4 maar toen kwamen de
penalty`s Peter mocht voor de verandering eens een keer als eerste schieten en schoot de bal
mooi binnen net als Stijn,Jesse,Mariët en Myrthe de tegenpartij hadden pech want Peter was
in topvorm en hield wel 6 penalty`s van hun tegen waardoor het een nog mooiere afsluiting
werd van deze mooie voetbalochtend.Tot zaterdag dan mogen we weer tegen deze
tegenstander en we vinden het leuk om publiek langs de lijn te hebben zoals we hebben laten
zien in de 2e helft dus nodig iedereen uit om te komen kijken.
Maickel
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AGENDA JEUGD-TOERNOOIEN 2011

B1:

zondag 15 mei

Polytechniek – De Valken

C1:

zaterdag 23 april
zaterdag 14 mei

Berkhout
Asonia

D1:

zaterdag 14 mei
zaterdag 21 mei

Polytechniek - Woudia
Rkedo

MD1: zaterdag 21 mei

Rkedo

E1

Asonia
Ben Mol - Spartanen

zaterdag 14 mei
donderdag 2 juni

ME1 zaterdag 14 mei
zaterdag 21 mei

Asonia
DTS

F1

zaterdag 14 mei
zaterdag 21 mei
donderdag 2 juni

Polytechniek - Spirit
Rkedo
Ben Mol - Spartanen

F2

(mini’s)
zaterdag 21 mei

Rkedo

Nadere details komen via de trainers/coaches, zodra deze beschikbaar zijn.
Voor vragen/informatie: Anita van Arem (tel: 599033).
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 12
Datum
Zaterdag THUIS
26 mrt
26 mrt
Zaterdag UIT
26 mrt
26 mrt
26 mrt
26 mrt
Zondag THUIS
27 mrt

vertrek

9:00
10:00
11:45
13:00

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

10:00
10:00

184976 DESS F1 – Westfriezen F6
199826 DESS ME1 – Always Forward ME2

Robin Bontekoning
Angelique Moolevliet

10:00
11:00
12:45
14:00

201765
195558
182213
188535

Maurits, Klaas, Simon
Daan, Klaas
Feline, Myrthe
Wouter, Rick

14:00

211414 DESS B1 - KFC B1

HSV Sport 1889 D1 DESS D1
AGSV E1 – DESS E1
Always Forward MD2 – DESS MD1
Always Forward C5– DESS C1

W. Kistemaker

Programma week 13
Datum
Zaterdag THUIS
2 april
2 april
2 april
Zaterdag UIT
2 april
2 april
2 april

ODESSA

vertrek

8:30
9:00
11:15

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

10:00
11:30
13:00

200887 DESS ME1 – MOC ME1
196782 DESS D1 – RKEDO D3
190929 DESS C1 – West Frisia DP C3

Jeroen Gerssen

9:30
10:00
12:15

182419 Opperdoes F2 - DESS F1
195556 KGB E5 – DESS E1
182212 Always Forward MD1 – DESS MD1

Tom, Stijn
Max
Amy, Marije

Anita van Arem
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