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9 Mei 2011

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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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

13-5-2011
210986

DESS B1-St.George B1

19.00

W.Kistemaker

14.00
12.00
10.00
10.00

Zaanen .J.R.van
R.Kool
Anita van Arem

15-5-2011
37887
61191
71079
62311

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

uitslagen 08-05-2011
Zuidermeer1-DESS1
DESS2-Spartanen3
DESSvet1-TwiskTSV vet1
De Zouaven 10-DESS 3
Berkhout DA1-DESS DA1
Grasshoppers MA1-DESS MA1

9.00

uitslagen 07-05-2011
3-1
2-8
5-1
2-0
1-4
2-3

DESS D1-De Valken D2
DESS C1-DWB C1

3-4
4-6

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:
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

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
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DESS 2 – Spartanen 3
Normaal gesproken zorgt onze vaste razende reporter Kawasjakie voor de verslagen, maar op
eigen verzoek ben ik deze week “De Sjaak”.
Deze week stond de volgende derby alweer op het programma. De laatste wedstrijd van het
seizoen, dus werd besloten dat keeper Ronald in de spits ging staan en Sjaak oude tijden deed
herleven als keeper. Tim de Groot kwam speciaal om z’n zwager “neer te beuken” vroeg op
de fiets uit Hoorn. Dat valt volgens hem niet mee als je hooikoorts hebt en dus je hele ontbijt
via je neus op je shirt blaft.
Na de gebruikelijke uitgebreide warming-up, bleek al snel dat Spartanen een stukje beter was
dan wij. Gelukkig dat Sjaak van vroeger nog wist hoe je een bal moest tegenhouden en dat hij
nu eens wakker was vanaf het begin van de wedstrijd. Dat waren 6 knappe reddingen in de
eerste 5 minuten. Aan de andere kant van het veld wist Ronald, geflankeerd door zijn bro’s
Boogie en Yokie, af en toe een kansje te creëren. Ronald scoorde de 1-0 en we stonden
zowaar voor. Bij rust stond het 1-4, wat toch wel een realistischer wedstrijdbeeld was.
In de rust besloten we eigenlijk weinig, want het gaat over veel dingen in de rust, maar
eigenlijk nooit over de tweede helft. De wissels waren er al in geweest en door de hoge
temperatuur bleek dat doorwisselen een gouden uitvinding is voor ons.
In de tweede helft pakte Sjaak nog wat aardige ballen, scoorde Ronald zijn 2e doelpunt na een
mooie pass van Niek en scoorde Spartanen nog 4x, waardoor het uiteindelijk 2-8 werd. Een
speciaal bedankje voor Arjan deze wedstrijd. Hij heeft toch zeker 20 minuten meegespeeld,
wat meer is dan het aantal minuten dat ie geslapen had.
Dan nog wat bedankjes voor het hele seizoen:
Ronald, Jelle, Victor, Nol, Benjamin, Michel, Sjaak, Matthijs, Boogie, Mike, Jitse,
Vincent Vr, Sjors, Kevin, Bas, Lisandro, Niek, Robert, Hans, Björn, Max, Arjan, Erik Ap,
Neco, Patrick, Vincent Ver, Jan, Klaas, Mark S, Mark V, Ruben K, Ruben G, Marco, Yokie,
Tim, Kris en Slaven alle 37 bedankt voor het meespelen dit seizoen. Het zou kunnen dat ik
wat spelers ben vergeten, want niet alle opstellingen zijn bewaard gebleven.
Verder natuurlijk Arie bedankt, voor een seizoen lang spelers bellen en AA-tjes en marsen
sponsoren, Anita bedankt voor het vlaggen en formulier invullen. Ook Sjors Bontekoning
bedankt voor het fluiten van onze wedstrijden en al zijn vervangers van de laatste tijd.
Dankzij al deze mensen is DESS 2 dit seizoen op een 9e plaats geëindigd. Niet slecht voor het
eerste jaar in deze klasse. Tot volgend seizoen.
Groeten van Jelle
Is de spelling zo goed Fredt?
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Berkhout Da1 – Dess Da1
Elke vrijdag na de training zitten we altijd even na te borrelen. Het hoofdonderwerp is vaak
dan ook: ‘Hebben we er zondag wel genoeg?’. De papieren worden er bij gehaald, eventuele
opstellingen worden gemaakt en er wordt naar mogelijke invallers gebeld. Ook deze week
was het weer een probleem. Er bleken 10 dames uit ons huidige team beschikbaar te zijn.
Roos had vervolgens de 2 super talenten Eva en Laura geregeld en Delia haar zusje Marije.
Zondagochtend bleek Eliane toch wél mee te doen. En Jan Peter zorgde na een 3-2 (Ma1)
overwinning bij de Grashoppers, voor nog wat wissels in de tweede helft. Opeens hadden we
dus een overvloed aan dames op de bank zitten.
Om even een beginsituatie te schetsen: Het was bloedheet, we speelden 2 uur ’s middags, er
was daar kermis en we hadden een knollenveld. We wilden heel graag winnen, zodat we in
ieder geval boven Berkhout konden komen te staan. De dames van Berkhout kwamen wat laat
op het veld en tijdens hun warming-up hebben ze meer op het veld gezeten dan gestaan.
Vervolgens begon het fluitsignaal en begonnen we vol goede moed. Al vrij snel werd dan ook
de 1-0 door Vera gescoord. Berkhout werd meteen wakker geschut en probeerde met een
tegenaanval te komen. Dat werd al vrij snel overschaduwd door de vele mooie aanvallen die
Dess creëerden. Er werd zeer goed gevoetbald , er waren mooie acties en Berkhout kwam
nauwelijks aan de bal. Maar er was een probleem… Er werd niet gescoord! Aan de ballen die
voor het doel gegeven werden, lag het niet. Het is alleen wel handig om die heerlijke ballen,
net dat ene tikje te geven (of alleen maar tegen aan te lopen) waardoor hij richting het doel
rolt. Tja, en dan kun je er op wachten dat Berkhout net die ene keer uitbreekt en … scoort…
We gingen met een stand van 1-1 de rust in, wat net zo goed 10-1 had kunnen zijn.
Na de rust waren er weer wat poppetjes gewisseld en gingen we verder, op zoek naar de goal.
En ja hoor, Elsa brak door de verdediging en gaf de bal voor het doel. De keepster werd
uitgespeeld en Wieneke maakte de tweede goal. Jeej, 2-1 voor..! Berkhout zakte al iets meer
in.. Al snel volgde ook een mooie individuele actie van Mies, die op aanraden van Nico (en de
rest van het team) zelf op het doel afliep en een fantastisch doelpunt maakte. 3-1. Eliane en
Juul hielden wel van wat spanning, en probeerden samen achterin mannetjes uit te tikken.
Waardoor het doel toch wat leeg kwam te staan. Toch
niet zo’n goed idee vond Nico, maar het liep goed af. En
aangezien Vera al de hele wedstrijd zo lekker op dreef
was, maakte ze het 4e doelpunt van de wedstrijd. Wat ook
meteen de eindstand tot 4-1 bracht… Het was een heerlijk
middagje zweten en uiteindelijk een hele opgave om alle
strakke spijkerbroeken weer aan te krijgen. We waren
overduidelijk toe aan onze siësta…
Het gaf een fijn gevoel, de laatste wedstrijd van dit
seizoen toch winnend af te sluiten! Om de
onduidelijkheden omtrent ‘degradatie’ te voorkomen.
Heb ik het volgende nog even opgezocht.
4e klasse B:
De kampioen promoveert naar de nieuw te vormen 3e klasse zondag. De nummers 2 t/m 5 plaatsen
zich voor de nieuw te vormen 4e klasse zondag. De nummers 6 t/m 12 degraderen naar de nieuw te
vormen 5e klasse zondag.

Tot bij de voetbalweek!!
Anne
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Wedstrijdprogramma jeugd

Programma week 19
Datum
vertrek
Woensdag
THUIS
11 mei
Vrijdag
THUIS
13 mei
Zaterdag UIT
14 mei
8:00
14 mei
8:30
14 mei
14:00
14 mei
13:30
14 mei
Zondag
THUIS
15 mei

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

19:00

184755 DESS MD1 – Strandvogels MD1

Anita van Arem

19:00

210986 DESS B1 – St. George B1

W. Kistemaker

9:00
9:27
15:02
14:30
nnb

toernooi
toernooi
toernooi
toernooi
oefen

Anna
Maico, Gijs
Mathijs, Casper
Mees, Maliq
Op de fiets

10:00

DESS ME1 Toernooi Asonia
DESS E1 Toernooi Asonia
DESS C1 Toernooi Asonia
DESS F1 Toernooi Polytech. Spirit
Spartanen MD – DESS MD1

71079 DESS MA1 – RKEDO MA1

Anita van Arem

Programma week 20
Datum
vertrek
Tijd
Wed.nr. Wedstrijd
Woensdag
THUIS
18 mei
19:00
184680 DESS MD1 – de Blokkers MD2
Zaterdag UIT
21 mei
toernooi DESS ME1 Toernooi DTS
21 mei
8:00 9:00-11:45 toernooi DESS F1 Toernooi RKEDO
21 mei
11:50 12:50-15:00 toernooi DESS F2 Toernooi RKEDO
21 mei
11:10 12:10-15:00 toernooi DESS D1 Toernooi RKEDO
21 mei
13:50 14:50-18:00 toernooi DESS MD1 Toernooi RKEDO

scheidsrechter/rijders

John Keesom
Mandy
Peter, Stijn
Simon, Luuk B, Stef, Huub
Anne, Karlijn

Programma week 21/22
Datum
Woensdag
UIT
25 mei

Vertrek

Tijd

18:00

19:00

Donderdag
2 juni
2 juni

Wed.nr Wedstrijd

oefen De Blokkers D11 – DESS D1

toernooi DESS F1 BEN MOL toernooi-Spartanen
toernooi DESS E1 BEN MOL toernooi-Spartanen

Rijders

Luuk S, Huub, Thom

Myrthe, Femke
Maico, Jeroen

Nog niet alle tijden van de toernooien zijn bekend
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