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2 Mei 2011

(deel 2)
Zoals 2 weken geleden al in de Odessa stond zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers voor
een aantal taken. Alleen door allemaal iets te doen kunnen we een vereniging draaiende
houden. Gelukkig kunnen we melden dat na de oproep de eerste aanmeldingen zijn binnen
gekomen.
Jan van IJzerloo heeft aangegeven het coordineren van de Scheidsrechters te willen
oppakken en daar zijn we hartstikke blij mee!
Verder is er iemand (de naam volgt nog) die wellicht de sponsoring op zich wil nemen. Deze
persoon zullen we uiteraard zo snel mogelijk bekend maken maar eerst wilde hij/zij nog een
verdere toelichting.
Buiten deze 2 personen om hebben Marcel Reus en John Keesom de bestuursvergadering
bezocht en aangegeven zichzelf ook graag in te zetten voor de club (voor zover ze dat nog
niet deden uiteraard). Ook met deze 2 toppers zijn we natuurlijk erg blij.
Dit betekent niet dat nu alles is ingevuld. Hieronder staat nog een overzicht van de taken die
nog opgepakt moeten worden.
- Iemand die het kantinebeheer op zich wil nemen (mensen regelen die achter de bar staan,
barpersoneel is er maar er zal een planning door iemand moeten worden gemaakt).
- Iemand die het schoonmaken van de kantine wil coordineren. (Schoonmakers zijn er maar
iemand moet het coordineren).
- Iemand die de taak van Voorzitter op zich wil nemen vanaf de volgende Ledenvergadering
(eind oktober)
- Een aantal personen die op maandagochtend even een rondje over het terrein en door de
kleedkamers willen maken.
HET IS ECHT NOODZAKELIJK DAT DEZE TAKEN WORDEN OPGEPAKT!
Uiteraard kost het wat tijd maar het neemt echt niet al je tijd beslag en je staat er niet alleen
voor. Er zijn heel veel vrijwilligers die je helpen. Bovendien is het ook nog leuk want
uiteindelijk komt iedereen voor zijn of haar plezier naar het complex. Voor meer informatie
kan je contact opnemen met iemand van het bestuur. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst
even mee te draaien om te kijken of je het leuk vindt.
We hopen snel met deel 3 te kunnen komen van deze oproep!
Het bestuur
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

8-5-2011
37735
57821
62704
57407
70733
210986
71114

Zuidermeer 1-DESS 1
DESS 2-Spartanen 3
DESS vet1-Twisk TSV vet1
De Zouaven 10-DESS 3
Berkhout DA 1-DESS DA1
DESS B1-St George B 1
Grasshoppers MA1-DESS MA1

14.00
11.45
10.00
14.30
14.00
14.00
12.00

Raven.J.C.A
A.Rood
J.Kok
13.30
W.Kistemaker

15-5-2011
37887
61191
71079
62311

DESS1-Vesdo1
DESS 3-Blokkers De 6
DESS MA1-RKEDO MA1
Woudia vet2-DESS vet1

14.00
12.00
10.00
10.00

Zaanen .J.R.van
R.Kool
9.00

uitslag 27-04-2011
DESS B1-DWB B1

1-3

uitslagen 01-05-2011-2011
DESS1-Dynamo 1
ALC 2-DESS 2
DESS 3-Hauwert 3
DeZouaven vet2-DESS vet1
DESS DA1-KGB DA1

0-4
6-2
2-1
2-0
2-3

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
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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
zoek op club (deze week)
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Agenda:

11 Mei

2011

Bestuursvergadering

14 Mei

2011

Klussendag

24 t-m 28 Mei

2011

Voetbalweek

2 Juni

2011

Barbeque

8 Juni

2011

Bestuursvergadering

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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Dinsdag 7 juni 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

KLUSSENDAG 14 MEI 2011
Opgelet allemaal! Zaterdag 14 mei is het weer zover. KLUSSENDAG op het terrein
van SV DESS. Deze dag zal geheel in het teken staan van het onderhoud aan
kantine en terrein.
Wat voor klussen dan? Het terrein moet klaar gemaakt worden voor de zomer. Dat
betekent dat er allerlei klussen zijn die uitgevoerd moeten worden variërend van
schoonmaakwerk tot aan technische klussen.
Handig of niet, iedereen is welkom. We beginnen om 9 uur. We gaan
er vanuit dan een ieder die de club een warm hart toedraagt zijn
gezicht laat zien. Vele handen maken licht werk. Bovendien is het
nog gezellig ook. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd!
Graag tot dan!
Het bestuur SV DESS
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Op een zonovergoten zondagmorgen, mochten we opnieuw aantreden tegen KGB. Deze club
is twee weken geleden al kampioen geworden, maar desalniettemin wilde wij deze pot
gewoon gaan winnen. De uitwedstrijd waren we erg sterk maar we verloren niet terecht,
hopelijk was het dit keer wel in ons voordeel. Met 9 eigen spelers, aangevuld met 6 andere
dames, maakte Nico onze opstelling bekend:
Leonie
Elsa
Mies

Wien
Lot
Dale
Char
Juul

Tess
Roos
Veer

Tijd voor de wedstrijd.
De eerste 10 minuten waren een beetje wakker worden voor beide teams. De eindpass bleef
uit, zachte terugspeelballetjes en weinig acties waardoor er weinig kansen kwamen. Gelukkig
groeiden we steeds beter in de wedstrijd, en hier kwamen weer leuke acties uit. We deden
zeker niet onder voor KGB, die een paar kansen kregen. Gelukkig hadden we in Wien weer
een goede keepster gevonden. Één op één keerde ze ballen en een vrije trap (die in 2en
moest), liet ze schieten zodat de goal werd afgekeurd (wat een inzicht ;)). In een fase waarin
de bal voor ons doelgebied bleef hangen, kwam er toch een KGB ‘er los, en was Wien
kansloos 0-1. Gelukkig bleven we voetballen, en nog geen 2 minuten later scoorde Veer na
een goede actie over de rechterflank. We bleven lekker voetballen, en gingen we met deze
tussenstand de rust in.
Tijdens de rust paste Nico een aantal wissels toe. Leonie werd gewisseld voor Corrine en Juul
maakte plaats voor Heidi. We speelden de tweede helft voor de wind, wat zeker in ons
voordeel kon gaan uitpakken. Na een snelle actie kwam Veer weer in scoringspositie en
maakte er 2-1 van. We zetten KGB flink onder druk, en creëerden verschillende kansen, die
helaas net niet binnenvielen. We waren heerlijk aan het voetballen, en KGB kreeg nauwelijks
kansen. Acties van Heidi, Veer en Mies waren geweldig om te zien, maar helaas niet benut.
Ook het middenveld stond lekker te voetballen, er werd lekker gecombineerd. Achter stond
alles zoals het stond, er zat rust in het spel en er werd goed uitverdedigd. 7 Minuten voor tijd
sloeg het helaas om, na een snelle actie van KGB viel prompt de 2-2. Op zich nog niets aan de
hand, als we maar blijven voetballen. Helaas zag KGB dit anders, en zagen zij hun kans om
hier nog 3 punten te gaan pakken. En dit gebeurde… Eindstand 2-3.
Jammer meiden, na opnieuw een goede wedstrijd toch de punten laten lopen. Hopelijk kunnen
we het seizoen afsluiten met een overwinning op Berkhout volgende week.
Een speciaal dankwoordje voor de dames die ons vandaag weer wilden helpen:
Leonie, Tessa, Corrine, Wieneke, Marije en Heide hartelijk bedankt voor jullie inzet,
fanatisme en tijd!
Sharon
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Dess 3 VS Hauwert’65 3
Afgelopen zondagochtend na Koninginnedag! Mocht Dess 3 om 10uur! Aantreden op het
zonovergoten sportterrein van Sportvereniging Dess. Er stond een belangrijke wedstrijd op
het programma, revanche nemen op Hauwert. De vorige wedstrijd hadden we daar namelijk
nipt verloren. Ondanks de nodige opstartproblemen dankzij de feestdag van Hare Majesteit
(Shag en Ramon 2,5 uur geslapen!) stond 14 man sterk om de nodige drie punten in de wacht
te slepen. We hadden zelfs een gastspeler namelijk Rutger Vaal, een voetbaltalent uit
Abbekerk.
We begonnen de wedstrijd gelijk vol in de aanval, dit resulteerde in de nodige kansen voor
doel. Bij de toegestroomde supporters was vaak het oeee en aaa geluid te horen. Na ongeveer
dertig minuten was het dan zover Ruben (politie!) kreeg via een mooie pass van Robbertjan
de bal in doel,1-0! Hierna kregen we nog grote kansen om voor rust de wedstrijd te beslissen,
helaas door wat foutjes kon Hauwert weer tot kansen komen, deze werden door Thomas, Kris,
Richard en Shag meestal vakkundig weggewerkt. Ondanks het HEEE geschreeuw van Ramon
(Verhoeven) om iedereen bij de les te houden werd het 1-1 voor rust. Tijdens de rust werden
we door Herman(Koots Snor) er op gewezen dat de 3 punten in handbereik waren!
Na de rust startten we weer als begin eerste helft, veel kansen en aanvallend voetbal. Na
ongeveer twintig minuten kon Joey via een mooie actie de 2-1 erin schieten. Wat een feest!
Ondanks de voorsprong waren we er nog niet gerust op, door goeie combinaties in het
middenveld kon de bal binnen de ploeg blijven, alleen tot scoren kwam het niet. Tot aan het
fluitsignaal was het een zinderende wedstrijd.
Vervolgens vloeide het bier als nooit te voren en zaten we mooi an midden in de zon, kortom
een top zondag!
PS: Rien Bouma stond weer langs de lijn, hebben we weer een assistent coach volgend jaar?
Uw verslaggever: Tom Beuker
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Wedstrijdprogramma jeugd

Programma week 18
Datum
Zaterdag THUIS
7 mei
7 mei
Zondag UIT
8 mei

vertrek

11:00

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

11:30
13:00

209091 DESS D1 – De Valken D2
190694 DESS C1 – DWB C1

Anita van Arem
Erwin Kan

12:00

71114

Rosan, Michelle, Melanie

Grasshoppers MA1 – DESS MA1

Programma week 19
Datum
vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd
Woensdag THUIS
11 mei
19:00 184755 DESS MD1 – Strandvogels MD1
Vrijdag THUIS
13 mei
19:00 210986 DESS B1 – St. George B1
Zaterdag UIT
14 mei
8:00
9:00 toernooi DESS ME1 Toernooi Asonia
14 mei
8:30
9:27 toernooi DESS E1 Toernooi Asonia
14 mei
14:00 15:02 toernooi DESS C1 Toernooi Asonia
14 mei
?
toernooi DESS F1 Toernooi Polytech. Spirit
14 mei
?
toernooi DESS D1 Toernooi Polytech. Woudia
Zondag THUIS
15 mei
10:00 71079 DESS MA1 – RKEDO MA1
Zondag UIT
15 mei
?
toernooi DESS B1 Toernooi Polytech. De Valken

scheidsrechter/rijders
John Keesom
W. Kistemaker
Mandy
Maico, Gijs
Mathijs, Casper
Mees
Stef, Huub, Simon
Anita van Arem
Mark S., Jordi, Martin

Nog niet alle speeltijden van de toernooien zijn bekend.
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