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Regelmatige zege Dess op Wbsv
Voor de wedstrijd moesten er nog even wat problemen uit de wereld gepraat worden wat uiteindelijk
een positieve sfeer opleverde .
Deze stemming onderling bleef de ploeg vast houden tot het begin van de wedstrijd .
Met twee snelle spitsen Vinc. Vriend en Sv. Frieswijck en daarachter spelmaker R.Kistenmaker begon
Dess aanvallend aan de wedstrijd .Dit leverde in het eerste kwartier nog niet veel op .De strijd speelde
zich voornamelijk af op het middenveld .Ondanks het bunker harde en hobbelige veld waren er af en toe
leuke kombinaties te zien van beide kanten .
Het de laatste weken sterk verdedigende Dess blok leek 10 min voor rust toch te bezwijken .
Van dichtbij werd de bal twee keer hard ingeschoten maar op miraculeuze wijze wist Dennis de bal tot
twee keer toe te keren.Mijn broer Koen sprak van een wereld redding .
De aanval van Dess die volgde na dit spektakel leverde de eerste goal op .Victoria werd in de zestien
van de bal gelopen en deze ging op de stip . Dirk doodeman schoot de bal zonder poespas binnen
.Niks geen gestift of een onderbroken aanloop, gewoon scoren .
Bijna was het de Vriend van roos die 2 0 liet aantekenen .Het prachtige schot werd echter nog net uit de
hoek geranseld .
De rust brak aan met een verdiende voorsprong .
Na rust dezelfde elf .Wbsv probeerde nog wel wat maar achterin stond het als een huis .Het wachtten
was op de 2 0 en dat duurde niet lang .
De snelle Frieswijck [MET CK ] liep goed door op een diepe bal en scoorde beheerst .Dit is wel eens
anders geweest . De leeggespeelde Vriend en Admiraal werden uit hun lijden verlost en vervangen door
Ingen en Nigel .
Wbsv was na de tweede Dess treffer zo goed als kapot gespeeld en dess kon op zoek gaan naar de
derde . Bijna was dat nigel gelukt toen hij ala robben naar binnen sneed en met links {ikweet nog
steeds niet of hij rechts of links is }verwoestend uithaalde . Wat scheelt het zei broer Koen vanachter de
Dess dug out . Toen besloot Kistenmaker zich met de zaak te bemoeien .Hij soleerde tot vlak bij doel en
liet de eer aan jouke .Spitsen moeten scoren zal hij gedacht hebben .
De goed spelende Harm besloot de 90 min niet vol te maken en zodoende kon Jelle zijn opwachting
maken en deze knaap hoeft niet te scoren om toch een gouden wissel te zijn .
Kooltje kwam nog even aan de kant informeren of het achterin nog wel goed stond nu Jelle links back
moest spelen ,dit alles om toch vooral maar de nul te houden .
Dit lukte zonder al te veel moeite en toen de prima scheids affloot was Dess drie punten rijker en
mentaal klaar voor de strijd tegen het ongenaakbare aartswoud .
Tr.
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

17-4-2011
37568
61591
54051
62663
211032
69713

AGSV 1-DESS 1
West FrisiaDP 6-DESS 2
DESS 3-Hollandia 6
DESS vet1-Spartanen vet 2
DWB B1-DESS B1
KGB DA1-DESS DA1

14.00
10.00
14.00
10.00
10.30
11.30

Rempt.J
9.00
J.Kok
J.van Ijzerloo
9.30

23-4-2011
36460

Vesdo1-DESS 1

17.00

Wonderen.van R.C

14.00
11.30

Beijens.P
W.Grippeling

25-4-2011
218737
70123

DESS 1-Twisk TSV1
DESS DA1-SEW DA1

uitslagen 10-04-2011

uitslagen 09-04-2011

DESS1-WBSV 1
3-0
DESS 2-St George 2
1-4
SEW 6-DESS 3
9-4
DESS B1-Woudia B1 Woudia niet opgekomen
Zouaven DA1-DESS DA1
8-1
Medemblik MA1-DESS MA1 8-0

DESS F1-Spirit`30 F8
DESS ME1-Spirit`30 ME1
DESS MD1-WSW MD1
WSW E1-DESS E1
DWB C1-DESS C1
De Valken D2-DESS D1

1-3
3-4
11-0
4-3
5-1
9-0

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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Programma zondag teams voorlopig
datum
23-4
25-4
1-5
8-5
15-5

Programma DESS1
Vesdo1-DESS1
DESS1-Twisk TSV1
DESS 1-Dynamo1
Zuidermeer1-DESS1
DESS1-Vesdo1

tijd
17.00
14.00
14.00
14.00
14.00

Programma DESS2
1-5
8-5

ALC 2-DESS2
DESS2-Spartanen 3

11.30
11.45

Programma DESS3
1-5
8-5
15-5

DESS3-Hauwert 3
De Zouaven 10-DESS 3
DESS 3-Blokkers De 6

10.00
14.30
12.00

Programma DESS vet1
1-5
8-5
15-5

1-5
8-5

Zouaven De vet2-DESS vet1
DESS vet1-Twisk TSV vet1
Woudia vet2-DESS vet1

Programma DESS B1
DESS B1-DWB B1 veld DWB
DESS B1-St George B1

11.30
10.00
10.00

12.00
14.00

Programma DESS MA1
8-5
15-5

Grasshoppers MA1-DESS MA1
DESS MA1-RKEDO MA1

datum Programma DESS DA1
25-4
1-5
8-5

DESS DA1-SEW DA1 INGELAST
DESS DA1-KGB DA1
Berkhout DA1-DESS DA1
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12.00
10.00
tijd
11.30
12.00
12.00
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Agenda:

11 Mei
2 Juni

2011

Bestuursvergadering

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 7e 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
WBSV 1 gesponsord door Jotoweb

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

LET OP!!!!
Na IEDERE training, moeten de doelen van het veld en de netten
van de grote doelen omhoog. Dit in verband met het maaien ed.
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Nieuwe kaften voor de Odessa!
Waarschijnlijk valt het gelijk op. De kaften van de Odessa zijn vernieuwd. Uiteraard is
de uitstraling van de voorpagina hetzelfde gebleven op enkele kleine wijzigingen na,
de grote veranderingen zitten in de adverteerders.
Dankzij hen hebben we voor de komende 3 jaar weer mooie kaftjes voor ons eigen
clubblad. Dit betekent dat we weer iedere week een frisse Odessa kunnen afdrukken
en dat het tijdelijke kaftje (de nieuwe waren nog niet klaar) weer in het archief kan
worden opgeborgen. Tevens betekent dit dat we voorlopig door zullen gaan met het
maken van het clubblad. Dit als gevolg van de enquête die we eind vorig seizoen
onder de leden hebben gehouden waarin de meerderheid aangaf nog geen afscheid
te willen nemen van de papieren versie.
Sponsors bedankt!
Het bestuur

LET OP!!!!
Na IEDERE training, moeten de doelen van het
veld en de netten van de grote doelen omhoog.
Dit in verband met het maaien ed.

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 2 – St George 2

1-4

Zondag 10 april 2011
Appeltaart van Arie die tevens goed in de weer was met de toverspons, Bob Marley uit de
boxen, pils uit de tap (groene thee voor deze snotneus), de zon die Rafiki handelingen op het
voorhoofd mogelijk maakt, Nadja met balsem in de tas, het 1e dat verdient 3 punten pakt..
Daar flubbert een mens van op!!
Helaas kan zelfs een opportunist als ik over ons spel van zondag (bijna) niks positiefs
vertellen. Wat een beroerde pot..!! Natuurlijk is het moeilijk om het Sjakelijk te houden
zonder jullie rechtsback. Maar wat een balgevoel, concentratie en inzicht straalde er vanaf..
Ik maak voor de grap ff een klein overzichtje:
Opstelling:
Ronald ‘the flying dutchman’ Superkeepert

Sjakelijk
2011

BB-Nolus (Borst-Boem!)

Verhoef

Tripple M (Mad Man Max)

Metizz/Patrick
Appel/Arjan

Jellie Beans

Vincentè/Jitse

Vittoiré

Marco

Boogie/Been ‘jamin’

* Voor het gemak zijn Jan Korver en Bas op den Kelder, Niek, Mike en andere invallers even
weggelaten..
*Indien nog geen bijnaam verkregen, mijn excuses..
Trainen dinsdag en/of vrijdag selectie:
Marco (Victor)
Trainen woensdag 3e en veteranen:

Jelle, Ronald, Sjaak, Boogie, Vincent,
Matthijs, Benjamin, Boogie, Sjaak, Max, (Arjan)

(Vervolg op pagina 7)
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(vervolg van pagina 6)
Zo’n pot als afgelopen zondag wil je toch nooit meer meemaken? Zorg er nou voor dat je op
zondag, wanneer het moet gebeuren, je niet de eerste bal van de week nog moet raken..!
Ik merk bij mezelf ook dat het minder gaat wanneer ik niet heb getraind. Nog minder? Ja, nog
minder.. 1x trainen in de week moet toch te doen zijn?! Goed voor je barst en het team!
Patrick en Benjamin hebben al aangegeven op dinsdag en/of vrijdag van de partij te zijn dus
dat is niet minder dan geweldig. We zullen voor de spelvreugde toch een draai moeten maken,
anders voorspel ik volgend seizoen een aantal fanatieke en broodnodige teamgenoten uit te
moeten zwaaien.. (Denk bijvoorbeeld aan Ronald; vooral voor een keeper is het niet leuk om
een goeie wedstrijd te spelen en evengoed te verliezen)
Ook de vriend van me zus; Harold Opbroek, een goeie voetballer na een training of 2, lopen
we mis.. “Ik zou graag voetballen maar dan wel bij een team dat wil en kán winnen! Als ik
speel wil ik winnen.. wat een gepruts..” Die gozer kunnen we er ook makkelijk bij trekken als
we gewoon met het hele team 1x in de week trainen..
- Laten we dit team nou ‘Dess Duivels’ maken en kom gewoon lekker een uurtje trainen!
-(Bijna) niks positiefs: Jelle, wie anders ;) scoorde de goal na een handig overstapje van
Benji!
- Zondag 09:00 vetrekken naar Enkhuizen tegen Westfrisia. Roosteraar? Wissel!!
Ps: Shag! Als je aanstaande zondag nou net zo vaak aan me vraagt of ik nog pils moet.. Dan
ben je goed aan de beurt..
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Door een opeenstapeling van misverstanden kwamen we pas om 11.15 uur aan in Wijdenes,
waar de wedstrijd dus enkele minuten later begon dan gepland. Niet moe geworden van een
warming-up, gingen de jongens er weer lekker tegenaan. Dit was al de 3e keer dat we dit
seizoen tegen WSW moesten spelen, en de vorige wedstrijden waren altijd spannend en
redelijk in evenwicht (3-2 en 2-2). Vandaag werd echter al snel duidelijk dat WSW wel een
tikkie beter was. Gelukkig waren niet alle schoten even zuiver op doel gericht, anders hadden
we misschien al snel achter gestaan. Maarten H., die mee was om te kijken of hij volgend jaar
de overstap naar DESS wil maken (dat komt wel goed!), haalde heel wat ballen achter het
doel van Maico vandaan. Het was dus wel een beetje tegen de verhouding in dat wij op
voorsprong kwamen. Nick nam een corner met links, welke door WSW vol overtuiging in
eigen doel werd geschoten. Daan, Jeroen, Klaas en Mathijs hadden bergen werk te verzetten
door alle aanvallen van WSW. Klaas speelde zelfs met een mooie actie zijn tegenstander uit
en schoot goed door naar voor. Ook Maico heeft vele reddingen verricht. Toch konden we niet
voorkomen dat WSW 2 keer raak schoot. Gijs, Nick en Max probeerden daar wel wat
tegenover te zetten, maar dat ging niet makkelijk. Uiteindelijk werd ook een corner van Max
bij WSW in het doel gewerkt, waardoor de ruststand 2-2 was.
De tweede helft ging WSW weer vol in de aanval, waarbij ze ook 2 keer raak schoten.
Gelukkig wist Maico ook nu weer vele ballen tegen te houden, en Daan, Jeroen en Klaas
bleven heel hard werken achterin, waardoor hun score niet verder meer opliep. Vlak voor tijd
kon Nick nog een “echt” doelpunt maken, nadat Mathijs na een mooie soloactie een goede
voorzet gaf, maar het verlies was toch een feit. Jammer, maar wel goed gewerkt mannen!
Volgende week alweer de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen, thuis tegen Spirit. Het
zou natuurlijk wel leuk zijn om met een overwinning af te sluiten, maar dat zal niet makkelijk
worden...
De uit-wedstrijd hebben we namelijk met 2-0 verloren. Toch, als iedereen zijn uiterste best
doet, is er veel mogelijk.
Daarna hebben we vele weken vrij, pas zaterdag 14 mei is ons 1e toernooi bij Asonia. Eind
mei volgt de DESSweek en dan nog op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) het laatste
toernooi bij Spartanen.
Willen jullie eventuele afmeldingen voor (1 van) deze 2 toernooien zo snel mogelijk aan mij
doorgeven?
Sandra
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DESS MD1 – WSW MD1
Er was een heerlijk zonnetje en iedereen was uitgerust en blij.
We hadden heerlijke appeltaart, zelfgemaakt door Floor en
Rosanne. Het was erg lekker en we kregen er veel energie
door. In de eerste helft hoorde Iris bij de tegenpartij omdat ze
3 meiden misten en anders maar met 10 man speelden. In de
eerste helft was het 2-0 voor DESS. Er waren 2 mooie
kopballen door Anne en er was goed gespeeld. in de tweede
wedstrijd helft hoorde Anne bij de tegen partij in plaats van
Iris, toen was Iris weer bij DESS. Toen werden er 9
doelpunten gescoord. Het ging zo snel dat ik niet meer weet
wie ze gemaakt heeft maar het was een leuke wedstrijd. En
DESS staat eerste, als we nu alles winnen worden we
kampioen!!!!!!!!!!!!!!! Dus deze week weer hard trainen en
zaterdag weer ons best doen en er tegen aan gaan.
Dit was het stukje van
de MD1 door Anne.
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Deze week werden de meisjes E1 begeleid door de coach van Dess 2. Het weer was goed, de
stemming was goed, de training van afgelopen week was goed en iedereen was er. Dus: geen
vuiltje aan de lucht.
De ME1 speelt z’n beste wedstrijden als ze met z’n achten in het veld staan. Helaas had Spirit
(met 9 spelers) bedacht, dat we toch gewoon 7:7 gingen spelen. En dat mogen ze zeggen,
natuurlijk. En het ging eigenlijk heel goed. De openingstreffer kwam van Irene, energiek als
altijd, die centraal op het middenveld (hoe doe je dat met z’n zevenen?) het best tot haar recht
komt.
Spirit heeft echter een goed team en deze meisjes gaven zich niet zomaar gewonnen. Voor
rust scoorden ze de 1-1 en de 1-2 en keeper Mandy liet ze vanaf dat moment geen centimeter
meer te dichtbij komen. Ze was echter niet voorbereid op de geweldige lob, waarmee onze
aanvaller Valerie een Spirit-corner probeerde te verdedigen: het mooiste doelpunt van de
wedstrijd en niet te houden voor de keeper. 1-3.
Valerie toonde direct de goede mentaliteit, door de bal op te pakken en als een speer te
vertrekken naar het Spirit-doel, waar ze, geholpen door Lois en Irene, bijna binnen de minuut
een tegengoal maakte. Jammer,dat dat niet lukte.
Irene kreeg het even later wel voor elkaar en maakte de 2-3.
Inmiddels bleek Nika een bijzondere extra bijdrage aan het team te leveren, door geregeld
ballen door te tikken (de zgn. één-tweetjes), die Dess in een goede aanvalspositie bracht. Lisa
S., Irene en Valerie werden zo verschillende keren in stelling gebracht.
Leuk is ook te zien hoe Anna en Lisa de N. samen de verdediging heel aardig onder controle
gaan krijgen, mede door goed overleg samen.
Zo kon Lisa op een goed moment een stuk mee naar voren en ze besloot een keer haar superkrachtige schot op het doel los te laten. Er zat weliswaar nog een voetje van de tegenstander
tussen, maar ook zonder dat voetje was de bal zeker bestemd om het net te raken: 3-3 en dat
was meteen de ruststand.
Na rust ging de wedstrijd heel mooi gelijk op, met kansen aan beide kanten, en omdat Dess
zich één keer verslikte in een aanval van Spirit, gingen de punten uiteindelijk toch naar de
tegenstander.
Ondanks dat: heel erg goed gespeeld meiden, dit geeft vertrouwen voor de toekomst.
De penalty’s gingen voor het overgrote deel tegen de paal, wat op zich ook heel knap is:
probeer het maar eens expres.
Het was een leuke wedstrijd, zeker ook voor het publiek. Met dank aan Arie voor het coachen
en de chips!
Groeten, Anita
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Wedstrijdverslag

Dess F1- Spirit`30 F8

Zaterdag 9 April mochten we om 10 uur thuis voetballen tegen Spirit`30 gelukkig was het
beter weer dan toen we uit tegen hun mochten voetballen want toen waren we gestopt in de
rust vanwege het slechte en koude weer en nu scheen de zon.We waren allemaal weer bijna
op tijd op het sportcomplex behalve Tom want die was een weekend weg naar de Efteling.De
tegenstander was gelukkig met 9-en dus was er maar 1 wissel en daar was ook een
vrijwilligster voor Myrthe want die had namelijk last van der been omdat ze was gevallen met
skeeleren we begonnen weer lekker en Mees zou de eerste helft de taak van verdedigen op
zich nemen en iedere bal die in zijn buurt kwam knal hard naar voren schieten zodat de bal op
het middenveld kon worden opgevangen door Kim,Mike of Mariët maar daar kon ook zomaar
Maliq,Myrthe of Femke spelen voorin zouden Stijn en Jesse het de verdediging van de
tegenstander moeilijk maken het ging allemaal best lekker toch scoorde hun vandaag het
eerste doelpunt we lieten de moed niet zakken en blijven lekker doorgaan Peter had weer een
paar mooie reddingen en na een reeks van tegen hoekschoppen ging de bal na wat gerommel
toch ons goal in waardoor we naar de limonade gingen met een stand van 0-2.
In de kleedkamer spraken we met elkaar af dat we nog meer op de bal zouden gaan jagen als
die in bezit was van de tegenstander we hoefde niet af te spreken om meer ons best te doen
wat dat deden we namelijk al.
Terug op het veld waren Mees en Stijn geruild van positie en ging ook Femke goed achterin
helpen maar toch kon Spirit nog een doelpunt maken het spel ging daarna op en neer en
werden we langs de kant goed aangemoedigd door onze supporters na een paar keer een kans
te hebben gehad konden ook wij de bal achter de keeper van de tegenstander laten verdwijnen
en wel door Mees die hiermee zijn eerste wedstrijddoelpunt in de boeken heb laten
bijschrijven en wat komt er dan een hoop geluid uit zo`n grote vader we kregen weer moed en
gingen nog beter spelen maar de tijd was helaas op en mochten we alleen nog maar penalty`s
nemen.We schoten weer allemaal knap op het goal maar hun keeper kon alleen de bal van
Femke,Maliq en Mees niet tegen houden ook had Peter weer een paar knappe reddingen onder
het toeziend oog van zijn keeperstrainer Ingmar.
tot volgende week Maickel
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AGENDA JEUGD-TOERNOOIEN 2011
MA1: zondag 15 mei

vervallen ivm tekort aanmeldingen

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 15
Datum
Zaterdag THUIS
16 april
16 april
16 april
Zaterdag UIT
16 april
16 april
16 april
Zondag UIT
17 april

vertrek Tijd

Datum
Zondag THUIS
1 mei

vertrek Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

10:00
11:30
13:00

193723 DESS E1 – Spirit’30 E4
207259 DESS D1 – Always Forward D7
176132 DESS C1 – Medemblik C3

Marcel van Schagen
Anita van Arem
Erwin Kan

8:00
9:00
9:15

9:00
10:00
10:15

182420 Always Forward F7 - DESS F1
198655 West Frisia DP ME2 – DESS ME1
182215 De Blokkers MD2 – DESS MD1

Peter, Myrthe
Irene
Floor, Iris

9:30

10:30

211032 DWB B1 – DESS B1

Op de fiets

Programma week 17
Wed.nr. Wedstrijd
Zal waarschijnlijk verzet worden
12:00 211351 DESS B1 - DWB B1 ( veld DWB)

scheidsrechter/rijders
W. Kistemaker

JEUGDTRAININGEN APRIL-MEI-VAKANTIE:
Het is gebruikelijk, dat jeugdtrainingen niet doorgaan in de schoolvakanties, tenzij individuele
trainers dit anders met de teams afspreken.. In de komende vakantie is dit anders geregeld.
Tweede Paasdag is er GEEN training voor alle jeugdteams.
In de rest van de vakantie gaan alle jeugdtrainingen gewoon DOOR, tenzij je trainer iets
anders met je team afspreekt.

JEUGDTRAINERS EN –BEGELEIDERS:
Op zaterdagmiddag 7 mei om 14.30 uur is er een bijeenkomst voor jeugdtrainers en –
begeleiders.
We zullen het dan graag met jullie hebben over de team-indeling en inschrijving voor het
seizoen 2011-2012. Verder is een evaluatie van het afgelopen seizoen plus alles wat verder ter
tafel komt bespreekbaar.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, laat het dan bijtijds weten; wellicht kunnen we je
standpunten evengoed meenemen.
De jeugdcommissie,
Angelique Moolevliet en Anita van Arem
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