
 

ODESSA                                                                                                                                1 

                                                                                                      
                    
                    37e jaargang  Nr 31           
  

 
                    

        28 Maart 2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen stond er afgelopen week een stukje in het NHD 
over de straf die SV DESS van de KNVB opgelegd had gekregen. Wij als vereniging vinden 
het schandalig dat de KNVB deze maatregel heeft getroffen en hebben daarom bezwaar 
gemaakt. Deze bezwaarprocedure liep echter nog en wilden wij eerst afwachten alvorens de 
media op te zoeken. Het NHD had echter, na het artikel over SEW, lucht van de zaak 
gekregen en ook contact gezocht met Jaap Beerepoot over de kwestie. Jaap heeft 
vervolgens de krant te woord gestaan hierover en het gevoel van onze vereniging prachtig 
verwoord. Als pakken ze alle punten af! Als dit binnen de vereniging gebeurt is er maar 1 
keuze en dat is de keuze die we gemaakt hebben. 
  

Na het verschijnen van het artikel stond het artikel ook op Webregio en NHD.nl. Niet 
alleen wij lazen het hierop want daags na het verschijnen van het NHD stond SBS6 op de 
voicemail. Ze wilden een item voor Hart van Nederland maken over deze gang van zaken. 
Het bewijs dat niet alleen wij deze maatregel onacceptabel vonden. Nadat we contact 
hadden gehad met hen verliep de rest in een stroomversnelling. Bellen met SEW, SBS, de 
KNVB, de nabestaanden, enz..  
  

Gelukkig is de uitzending er niet gekomen want waarschijnlijk voelde de KNVB nattigheid. 
Nadat SBS een aantal keer had gebeld, ontvingen we het bericht dat de afgepakte punten 
terug werden gegeven. Niet alleen aan ons maar ook aan SEW. Hierop hebben we besloten 
niet langer mee te werken aan de uitzending. Gelukkig werken er ook nog 'mensen' bij de 
KNVB. 
  

Zo kan het dus dat ondanks het gelijke spel van zondag het eerste toch 3 punten heeft 
gepakt deze week!  
Namens het bestuur, 
  

Vincent Vermeulen 
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SSV 1 - DESS 1 
 
Deze Zondag stond de uitwedstrijd tegen SSV op het schema. De thuiswedstrijd  
hadden wij kansloos verloren dus we wisten al dat het een zware wedstrijd  
zou worden en dat we dik aan de bak konden. 
Erik Admiraal en Dirk-Jan waren geschorst wegens een gele kaart van de vorige  
wedstrijd dus moest het één en ander verschoven worden. 
Lisandro ging spelen op de plek van Dirk-Jan(verdedigende middenvelder) en Erik  
Appel nam de plek van Erik Admiraal over(rechtshalf).  
Na de goede peptalk van onze trainer gingen we richting Stompetoren. Eenmaal aan- 
gekomen zagen we dat er nog 22 rendieren op t veld liepen en konden daarop uitzien 
dat t veld er niet zo best bij lag. Mijn opa's moestuintje ziet er nog beter uit!  
Maar goed.  
Dess begon sterk aan de wedstrijd. Af en toe harde duels maar de scheids floot  
in het begin van de wedstrijd wel redelijk maar maakte er uiteindelijk een zootje 
van. Na een leuke solo van Ruben Kistemaker kwam ie op de rand van de zestien meter 
en haalde verwoesend uit. De keeper was kansloos en al na een minuut of 10 
staat Dess voor met 0-1. Nico Doodeman, die niet helemaal lekker in de wedstrijd 
zat maakte na een half uur een grove fout! Na een slaande beweging naar zijn tegen- 
stander werd hij met rood het veld afgestuurd. Dess moest verder met 10 man. 
Kort voor rust maakte SSV nog gelijk. Een rare zwabberbal kon onze keeper niet tegen- 
houden en viel in het netje. 1-1.  
 
Na rust kwam gelijk Sven in het team om voor meer diepgang in t spel te krijgen 
en voor de snelle counters. En dat pakte goed uit, Sven had er veel zin en kwam ook  
regelmatig bij t doel van de tegenstander. Na een blunder van de keeper van SSV 
reageerde Sven heel attent en knalde gelijk de bal op het hok. Dess stond weer op  
een voorsprong 1-2 en dat met 10 man. Klasse! Dess kreeg nog veel meer kansen maar  
de afronding was niet al te best. SSV bleef toch gevaarlijk voorin maar onze voor- 
stopper en laatste man deden hun werk goed en hebben heel wat ballen tegengehouden. 
Na een half uur kwam Sven weer voor de keeper en schoot beheerst de 1-3 binnen.  
Dit kan niet meer fout gaan dachten we maar toch gebeurde het weer. Miscommunicatie 
en niet goed timen van keeper/verdediging wist SSV toch nog op 3-3 te komen.  
Erg jammer gezien de omstandigheden. Iedereen heeft er hard voor geknokt om op die  
1-3 voorsprong te komen en geven het eigenlijk zo uit handen. Hopelijk leren we nou 
eens een keer van deze fouten want als we zo doorgaan winnen geen één wedstrijd. 
Publiek weer bedankt voor jullie steun en tot Zondag..... 
 
#10    
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Voetbal gevecht SSV  DESS eindigt onbeslist 

  

 Wat een wedstrijd ,alles zat erin .Strijd 

,emotie,doelpunten,en een naar adem snakkende 

scheids .  Het begin was al gelijk sensationeel . Ruben 

Kist snelde langs drie man en kegelde de bal steen hard 

in de kruising . 

Wat een weelde na amper 5 min al op voorsprong en wat een goal . 

SSv schrok hier wel een beetje van en kwam niet echt in hun spel .Dess nam de regie in 

handen en speelde gewoon goed .  

Na een mooie aanval werd Nico D hardhandig een halt toegeroepen .De reactie die hier op 

volgde raakte kant nog wal wat direct rood opleverde . 

Na 20 min met tien man .Vincent Vriend werd de enige spits en Ruben K . zakte een positie .  

SSv rook zijn kans maar stuitte op een zich hevig verzettend Dess wat ook nog goed bleef 

voetballen . 

Er kwamen nog een paar goede mogelijkheden maar die werden niet goed uitgespeeld . 

Derhalve leek de rust aan te breken met een 0 1 stand .Echter bijna in het rustsignaal werd 

een dwarrelend schot van grote afstand de ploeg fataal . 

Ruststand 1  1   

  

Na rust sven Frieswijck voor de leeg geraasde vincent .De opdracht voor deze man luidde ,op 

het randje van buitenspel spelen en in de breedte bewegen en loeren op je kans . 

Binnen 10 min liet sven zien  goed geluisterd te hebben . hij scoorde 2 keer en een derde had 

ook nog wel gekund . 

SSv zette een extra spits erbij en toen ging het gebeuren .De druk werd groot maar Dess 

verweerde zich geweldig ,het gaf geen krimp . 

De geweldig spelende Victoria en rots in de branding fred v d ven braken veel aanvallen van 

SSV af en lieten de opbouw over aan de immer rustige bartels .Als de bal bij kistemaker  

kwam werd het bloedlink voor sSv .Zij kregen maar geen vat op lepe aanvaller .Inmiddels 

regende het overtredingen van beide kanten. De scheids had echt zijn handenvol en had het 

na afloop over een  ,Hell of a game ,   Dess groeide naar grote hoogte .Geweldig om te zien 

hoe de ploeg knokte voor de overwinning .Tot 10 min voor tijd .Een hoge bal zeilde richting 

het Dess doel ,dennis kwam uit en stompte de bal pardoes tegeneen tegenstander aan . De 

bal hobbelde het lege doel in .2 3 .Nog gaf de ploeg zich niet gewonnen .Na een snelle 

counter werd het bijna 2  4  maar ruben maaide naast de bal . 

Het werd buigen of barsten .SSV ramde iedere bal hoog voor de dess pot .Er zat echter allang 

geen overtuiging of overleg meer in .Maar vlak voor tijd viel de gelijkmaker dan toch ,en 

weer zag het er niet goed uit .Hoge bal ,dennis eruit ,onder de bal door en via een paar 

hoofden inde goal .Tijdens dit luchtgevecht raakte fred geblesseerd en verliet zwaar 

teleurgesteld het veld  

Kort hierna floot de scheids af .Het was nauwelijks te horen want de man zat er finaal door 

heen . 

Na afloop toen de emoties wat gezakt waren was de ham vraag is dit nou een winst of 

verlies punt . 

In mentaal opzicht een dikverdiend winst punt maar voor de ranglijst gaat dat niet op .
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

          

  3-4-2011       

36747 DESS1-WSW1 14.00     

56304 Always Forward3-DESS 2 10.00 9.00   

55977 DESS 3-VVS46 5 10.00   J.Korver 

62638 Berkhout vet1-DESS vet1 10.30 9.30   

70467 DESS DA1-Strandvogels DA1 12.00   L.Huisman 

          

  10-4-2011       

37437 DESS 1-WBSV1 14.00     

56779 DESS 2-St George 2 11.45   E.Kan 

56502 SEW 6-DESS 3 10.00 9.00   

211582 DESS B1-Woudia B2 10.00   W.Kistemaker 

70574 Zouaven DA1-DESS DA2 14.30     

71104 Medemblik MA1-DESS MA1 11.00 10.00   

          

  uitslagen 27-03-2011   uitslagen  26-03-2011 

  SSV 1-DESS 1                            3-3   DESS F1-Westfriezen F6              2-6 

  DESS 2-Dynamo 3                      6-3   DESS ME1-Always Forward ME2  1-3 

  DESS B1-KFC B1                       2-3   HSV Sport D1-DESS D1                3-0 

  DESS vet1-Woudia vet2             2-0   AGSV E1-DESS E1                        2-1 

  Medemblik DA2-DESS DA1          5-0   Always Forward MD2-DESS MD1    0-4 

      Always Forward C5-DESS C1        2-4 

          

  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   A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572 

  invullen door coach   invullen door coach 

        

  RELATIE NUMMER VAN DESS IS   BBFW13I   De afgelastingen van de thuis  

      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                                                                                                                                5 

 
 

Agenda: 

 
 

 
   
   

  6 April              2011                          Bestuursvergadering 
    
  9 April              2011      20.00uur        Keez/klaverjas-avond 
   

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 
  6e wedstrijdbal: DESS1 -  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          gesponsord door  Stichting Huttendorp 
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I.v.m. een optreden van de band BLUE FLAME  op 23 april in ,,de Vang’’ gaat het 

paasklaverjassen niet door.  

Daarom is besloten het klaverjassen te combineren met de keez-avond. 

 

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. 

 
Maar als je die avond een potje wilt kaarten ben je 

ook van harte welkom!! 

 

Afra Appel 591803 

Tineke Slagter 591938 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

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 – Dynamo 
 

Allereerst even een huishoudelijke mededeling. Deze week zullen we het moeten doen zonder 

onze vaste reporter S.A. Het laatste wat van hem vernomen was voor de wedstrijd was dat hij 

onderweg was maar na de wedstrijd vroegen we ons in de kleedkamer af waarheen 

eigenlijk…wordt hoogstwaarschijnlijk vervolgd… 

 

Dan maar naar de order van de dag, de wedstrijd. Met hetzelfde weer en dezelfde aanvallende 

opstelling (een soort van 4-2-4, idee van onze strateeg Jelle) als vorige week maar met 

wederom een ander team (Kevin, Vincent Vr. en Necati werden bij het 1
e
 ontboden en 

Matthijs en Sjaak had andere ‘verplichtingen’) begonnen we deze pot. Als extra aanvaller was 

de welbekende voorzitter Vincent Ve. Ook een basisspeler (dit nadat hij dreigde Arie als 

coach te ontslaan als deze daar niet voor zorgde maar dat blijft tussen ons..) 

Net als vorige week begonnen we goed en met 4 man in de voorhoede werd er goed druk 

gezet op de achterhoede van de tegenstander. Met resultaat want na een wat rare pass van een 

verdediger kon Jelle zijn rechtervoet tegen de bal zetten en deze zo in het net prikken. Dik 

verdiende voorsprong die nog voor het rustsignaal werd verdubbeld door een goede actie van 

Vincent die de bal panklaar legde voor Jitse waarna de bal in de rechterhoek verdween. Daar 

tegenover kon Dynamo weinig klaar maken, Ronald heeft misschien 1 a 2  keer moeten 

opstaan om een balletje te pakken maar meer ook niet. Met 2-0 de rust in en dat is toch wel 

lekker. 

Na het bakje thee/Aatje gingen we ook de 2
e
 helft fris de wei in en ook dankzij goed druk 

zetten en een goede actie van Benji op de flank kwam de bal via de kluts bij Jitse in de voeten 

die zo’n bal natuurlijk graag maakte. Na deze goed begon er een beetje klad in het spel te 

komen en kwamen er toch ook wel kansen te komen bij ons eigen doel. Dit werd helaas ook 

wel afgestraft door de tegenstander en met 3-1 kregen ze er toch wel wat geloof in. Gelukkig 

bleven we kansen creëren en uit een goede steekpass van Vincent kon Jitse vanaf een metertje 

of 30-35 de bal langs/over de keeper in het lege doel prikken. Ook onze vaste invalkracht 

Arjan deed een duit in het zakje en wist een vrije trap erin te prikken. Helaas voor ons was de 

vrije trap voor Dynamo en stond Arjan in de muur om de bal tegen te houden… 

Nu was ik eerder vergeten te melden dat DESS 2 sinds zondag beschikt over een nieuwe 

talent die zich sinds een paar maanden heeft gevestigd in de buitenwijken van Sijb. Patrick is 

zijn naam en hij wist zijn debuut te bekronen met een doelpunt na een flitsende aanval over 

diverse schijven. Na dit doelpunt geloofde Dynamo het wel 

maar er bleef leuk gevoetbald worden. Dit resulteerde nog in 

een doelpunt tegen en een laatste doelpunt van Jitse na een 

prima actie van wederom Benji. 6-3 de eindstand na een leuke 

en zeer sportieve pot voetbal met ook een compliment aan de 

scheids Rene Aay die een prima  pot floot. 

 

 

Volgende week een vroegertje bij AF in Hoorn en hopelijk is onze vaste man met de pen dan 

wel aanwezig voor de vrolijke noot in de kleedkamer en de Odessa. 

 

 

#11 
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Always Forward MD2 – DESS MD1 

 
DESS MD1 doet volop mee voor het kampioenschap. We staan momenteel 2

e
, 3 punten 

achter de nummer 1, maar we hebben een wedstrijd minder gespeeld. Vorige week morsten 

we punten tegen Strandvogels door een 2-2 gelijk spel, maar we speelden toen wel een goede 

wedstrijd.  

 

Door een blessure kon Anne vandaag niet meedoen, maar ondanks dat hadden we maar liefst 

15 spelers. Aan het begin van het seizoen was het nog een beetje krap qua spelers, maar 

inmiddels komen er steeds meer meiden bij ons team. Mariëlle deed weer eens mee, Rosanne 

was er weer en ook Floor voetbalt weer ouderwets mee elke week. 

 

Vorige keer wonnen we met 9-0 van deze tegenstander, maar toen misten zij een aantal 

spelers. Het zou nu dus wat moeilijker kunnen worden. We startten in de volgende opstelling: 

     Amy 

     

     Marije 

Feline         Iris 

     Tess 

 

     Judith 

 Floor         Karlijn 

     Mariska 

   Myrthe   Denise 

 

De eerste helft speelden we niet slecht, maar het lukte niet om te scoren. Amy kreeg echter 

ook weinig te doen. Alleen twee keer de bal rustig opgepakt en uitgeschoten. De tegenstander 

speelde met de meeste spelers in het midden van het veld, waardoor het voor de spitsen lastig 

was erdoorheen te komen. We hebben de afgelopen weken getraind op het “openen”, wat 

betekent dat als de bal aan de rechterkant van het veld is, wij proberen de bal zo snel mogelijk 

naar de andere kant van het veld te krijgen, omdat het daar dan vaak rustiger is. Een handige 

manier om het kluitjesvoetbal van de tegenstander te ontlopen. In de eerste helft lukte dit een 

keer of 3, zonder dat daar echt gevaar uit ontstond. We gingen uiteindelijk met een 0-0 stand 

de rust in.  

 

Tijdens de rust werden we getrakteerd op eigengemaakte boterkoek van Feline en dat bleek 

achteraf misschien wel de sleutel tot succes. We spraken af dat onze linkshalf en rechtshalf 

zoveel mogelijk bij de zijlijn zouden blijven staan, zodat we het openen goed uit konden 

voeren. Vooral rechtshalf Mariëlle deed dit erg goed, waardoor zij veel voorzetten kon geven. 

De bal ging regelmatig van rechts naar links of andersom, waardoor we veel ruimte hadden 

om voorzetten te geven. Een van deze voorzetten leidde tot een corner die door Judith tegen 

de keeper werd geschoten. Gelukkig stond Marloes op de goede plaats om de 0-1 binnen te 

werken. Bij de volgende corner werd de bal goed gevangen door Always Forward. Probleem 

voor hen was dat een speler de bal ving en niet de keeper. 

De penalty die wij kregen werd door Marije prachtig 

bovenop de lat geschoten. Helaas krijg je daar geen punten 

voor. Volgende keer toch maar iets rustiger onder in de 

hoek?  

 

 

(vervolg op pagina 9) 
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(vervolg van pagina 8) 

 

We gingen vrolijk door met aanvallen en uiteindelijk maakte Mariska met een mooi 

afstandsschot de 0-2. Hierna volgde een doelpunt van Judith, die beheerst de bal vanaf de 

zijkant van het 16-metergebied in het doel schoot, 0-3. Myrthe had ondertussen met haar 

moeder afgesproken dat er thuis pizza zou worden gegeten als zij zou scoren. Bijna was het 

gelukt, maar haar schot werd tegengehouden vlak voor de lijn. Toch maar weer spruitjes eten 

die avond…… Ook een poging van Denise werd op de lijn tegengehouden, maar in de 

allerlaatste seconde van de wedstrijd lukte het Denise wel om te scoren. De bal rolde richting 

de keeper, Denise sprintte vol overgave achter de bal aan, was net eerder bij de bal dan de 

keeper en wist de bal binnen te schieten. Een mooie beloning voor haar, want ze speelde een 

prima wedstrijd. Helaas raakte de keeper wel geblesseerd bij deze actie, maar gelukkig voor 

haar was de wedstrijd ook meteen afgelopen. Achteraf bleek het gelukkig mee te vallen met 

de blessure. 

 

Een mooie overwinning door goede aanvallen, veel openen en hard werken. Volgende week 

spelen we tegen Always Forward MD1 en dat is de ploeg die boven ons staat. Als we dan 

winnen zouden we zomaar kampioen kunnen worden……. 

 

Jelle  
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AGSV E1 – DESS E1 

 

Vandaag konden we met een compleet team afreizen naar Aartswoud, voor de return van de 

spannende (gewonnen) wedstrijd van vorige week. We troffen al een leuke gast naast de lijn, 

in de vorm van een heel groot varken. Iedereen schoot over het doel om de bal op te kunnen 

halen en het varken even te aaien! 

Tijdens het inschieten raakte Max al geblesseerd, dus dat was de eerste wissel. Gelukkig kon 

hij snel weer meedoen. Nadat ook Maico van de nodige ballast was ontdaan, begonnen we aan 

de wedstrijd. En net zoals vorige week ging het ook nu weer gelijk op. Een verschil met 

vorige week was dat de coach vandaag rustig langs de lijn stond... Klaas maakte de ene na de 

andere sliding op de bal, en ook Mathijs moest een keer naar de kant om zijn sokken met prut 

te legen na een sliding. 

Daan en Jeroen schoten vele ballen ver weg, en Maico stond weer lekker te keepen. Op het 

middenveld hadden Gijs en Vince het er maar druk mee, en ook Max en Nick probeerden de 

bal te veroveren en dicht bij het doel te komen. Op zich ging dat wel aardig, maar het laatste 

stapje (bal IN het doel), dat was nog best lastig. Gelukkig kreeg Nick de bal een keer goed 

mee, en kon die ook prima afronden. Vlak daarna maakte AGSV alweer gelijk.  

De tweede helft werden de duels wat steviger, en ook de mondjes bij AGSV werden zodanig 

gebruikt dat ze werden gewaarschuwd door de scheidsrechter. Toen Jeroen vlak voor het einde 

een flinke por in zijn zij kreeg, was DESS daar nog zo mee bezig, dat er 3 AGSV'ers vrij 

liepen voor het  doel en zo de winnende goal binnen konden schieten. Heel jammer, maar niks 

om ons voor te schamen. Er vielen wel wat tranen aan onze zijde, omdat de jongens het toch 

heel oneerlijk vonden om zo te verliezen. Duidelijk was in ieder geval dat we goed aan elkaar 

gewaagd zijn, wat ook nog bleek bij het penalty schieten: 5-5. Voor DESS schoten Jeroen, 

Max, Nick, Mathijs en Maico raak. 

En volgende week bij KGB gaan we er weer helemaal voor! 

 

Sandra 
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DESS ME1 – Always Forward ME2: 1-3 
 

Jolanda was lekker een weekendje weg, dus ik mocht de ME1 coachen: leuk. In de 

kleedkamer was het meteen gezellig. We waren met 8 meisjes en besloten in overleg met de 

tegenstander 8 tegen 8 te gaan spelen. Dus: geen gemekker, geen pijntjes, niet moe zijn, maar 

gewoon ertegenaan met z’n allen. We schreven de opstelling op het bord: 

 

     Mandy 

 

   Anne    Lisa 

 

  Lois   Irene   Nika 

 

   Lisa S.    Valerie 

 

En er viel een 3-0 nederlaag weg te werken van vorige week. Voor de warming-up sjouwden 

we eerst nog een doel het veld op en kregen onderwijl een compliment over het mooie 

Hoveniers-shirt. Irene leidde, op verzoek, de warming-up en we begonnen onder leiding van 

scheidsrechter Angelique. 

 

Het was een plezierige verrassing te merken dat deze eigenwijs bekendstaande dametjes wel 

degelijk heel hard kunnen werken en kunnen spelen zoals we hadden afgesproken. De 

tegenstander was helaas sterker dan wij en er konden er een paar hard schieten, wat Mandy 

kansloos maakte in een paar gevallen. We verkeken ons als keeper en verdediging nog een 

keer op de gretigheid van Always Forward, maar Irene wist met een tegengoal de schade bij 

rust te beperken tot 1-3.  

 

In de rust besloten we door te gaan met ons goede spel, met nog wat extra inspanning van de 

voorhoede. Een reeks goede aanvallen volgden, maar helaas geen geluk bij het afmaken en 

daarbij een Always Forward-keeper die net zo goed was als Mandy. Achterin had de 

verdediging de boel goed dichtgetimmerd en er ging niets meer in. De tweede helft dus 0-0, 

maar erg leuk om naar te kijken.  

 

Heel goed gedaan meiden, ondanks het verlies mogen jullie best trots zijn op jezelf. Van de 

week: lekker trainen en volgende week is Jolanda er weer.  

 

Groeten, Anita  
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 13 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

2 april  10:00 200887 DESS  ME1 – MOC ME1 Jeroen Gerssen 

2 april  11:30 196782 DESS D1 – RKEDO D3 Bas op den Kelder 

2 april  13:00 190929 DESS C1 – West Frisia DP C3 Anita van Arem 

Zaterdag UIT      

2 april 8:30 9:30 182419 Opperdoes F2 -  DESS F1 Tom, Stijn 

2 april 9:00 10:00 195556 KGB E5 – DESS E1 Max, Vince 

2 april 11:15 12:15 182212 Always Forward MD1 – DESS MD1 Amy, Marije 

 

Programma week 14 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

9 april  10:00 170391 DESS  F1 – Spirit’30 F8 Marcel van Schagen 

9 april  10:00 199684 DESS ME1 – Spirit’30 ME1 Anita van Arem 

9 april  11:30 186913 DESS MD1 – WSWMD1 John Keesom 

Zaterdag UIT      

9 april 10:15 11:15 195557 WSW E1 - DESS E1 Matthijs, Jeroen 

9 april 10:00 11:15 188536 DWB C1 – DESS C1 Op de fiets 

9 april 10:30 11:30 201766 De Valken D2 – DESS D1 Sam, Thijs, Remco, Joost 

Zondag THUIS      

10 april  10:00 211582 DESS B1 – Woudia B2 Wiegert Kistemaker 

Zondag UIT      

10 april 10:00 11:00 71104 Medemblik MA1 – DESS MA1 Maartje, Anne, Joy 


