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DESS Loterij
Zoals elk jaar organiseert Dess weer tijdens de voetbalweek
de DESS loterij.
Elk lid krijgt een boekje loten om te verkopen.
De spelers van de E1 en ME1 zullen huis aan huis gaan om loten te
verkopen.
Er kunnen net als elk jaar weer mooie prijzen gewonnen worden en
elke avond is een hoofdprijs te winnen.
1e Hoofdprijs: Wii aangeboden door bouwbedrijf Vlaar & Vlaar
2e Hoofdprijs: Fiets aangeboden door Rijwielshop Ruiter-Hoorn
3e Hoofdprijs: Trainingsset aangeboden door Duyn’s Teamsport
Van de opbrengst van de loterij kunnen weer nieuwe
trainingsmaterialen worden aangeschaft.
De loten boekjes moeten voor 21
op een van onderstaande adressen:
Angelique Moolevliet
Burg.Elmersstraat 27
Tel. 590880
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mei worden ingeleverd
Afra Appel
Dr. de Vriesstraat 51
Tel. 591803
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Uitslagen
uitslagen 15-05-2011

uitslag 11-05-2011

DESS1-Vesdo1

2-0

DESS 3-Blokkers 6

1-4

DESS MA1-RKEDO MA1

DESS MD1-Strandvogels MD1

5-0

7-1

Woudia vet2-DESS vet1

1-3

DESS B1-St George B1

10-3

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

Graag alle uitslagen van de

wedstrijden staan s'morgens

uitspelende teams opschrijven

zo snel mogelijk op de KNVB site

op het bord in de kantine

bij clubs en competities onder

Zo… alleen uitslagen, geen nieuw programma meer, de competities zitten erop.
Rest ons nog de voetbalweek en een aantal toernooien bij de jeugd.
Daarom volgende week geen Odessa, na de voetbalweek verschijnt de laatste
Odessa van dit seizoen.

De redactie.
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Agenda:

24 t-m 28 Mei

2011

Voetbalweek

2 Juni

2011

Barbeque

8 Juni

2011

Bestuursvergadering

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

GROTE SCHOONMAAK !
Zondag 29 mei, gaan we weer onze kantine goed schoonmaken. Na zo'n
voetbalweek is dit wel nodig.
Een ieder is van harte welkom om te komen helpen. Vele handen maken
licht werk.
Ik denk dat we ongeveer 2 uur bezig zijn.
We beginnen om 10.30 uur.
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Veteranen: Woudia - Dess
Vacature: een keeper, prijsvraag debutant, Nico scoort met welk been?

Wie wil er bij ons voetballen, welke keeper kan zich op zondagochtend om 10 uur los maken
van zijn vrouw, man, motor- of racefiets, meubelboulevard, kinderen of schoonmoeder. Vul in
naar keuze, alle mogelijkheden kunnen van toepassing zijn ……
Na de 5 - 1 winst van vorige week op Twisk, deze laatste wedstrijd van het seizoen uit naar
Woudia. Scheidsrechter Piet Deken (van Woudia) floot daar zijn allerlaatste wedstrijd. Een
speler van Woudia had dat niet goed begrepen en dwong de scheids tot het geven van een gele
kaart. Echt waar, bij de veteranen, voor een vreselijke smerige overtreding op een speler van
Dess. Maar gezien bovenstaande foto van ons elftal kwam de adrenaline nu echt los. Nico
scoorde vervolgens 0 - 1 met zijn verkeerde been. Ineke langs de lijn was in hogere sferen,
wat….. heeft Nico vandaag al weer gescoord? Daarna Woudia met wat geluk op 1 – 1 uit een
corner. De hardwerkende Cliff brak door en werd gevloerd, de terechte penalty daarna werd
door Rob benut (hij speelde de beste wedstrijd van het seizoen). Even daarna een vrije trap
van Rob waardoor wij met een 1 – 3 winst tevreden het seizoen afsloten.
Met grote dank aan alle gastspelers dit seizoen. Deze laatste wedstrijd deed een sterke
debutant als gastspeler met ons mee. Hij was erg onder de indruk van alles, de sfeer, de
humor, het sociale gevoel voor de medemens; en ja, hoe vertel ik dit nu thuis. Na afloop vroeg
hij direct om een concept van het contract. Prijsvraag: de naam van onze gast mag u raden:
leeftijd tussen de 35 en 45 jaar, het missen van de meubelboulevard stond hem echt wel aan
en gaf al pretogen, kinderen heeft hij al genoeg. Weet u wie het is: tijdens de voetbalweek
mag u pas na het geven van een biertje aan een speler van het veteranen team of Cor Vlaar of
Nico Broers, de naam van deze debutant in het oor fluisteren. U hoort later of het goed of fout
is, dus meer bier geven betekent meer kansen. De jury: Andre Appel en Nico Aay beslissen
(alleen als ze genoeg namen hebben gehoord / bier gehad) wie er met de prijs vandoor gaat.
Tot het volgende seizoen, uw verslaggever: Sjaak
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Even een terugblik op het seizoen 2010 – 2011 van de D1
We gingen het seizoen van start in een hele zware poule, allemaal 2e jaars D’s. Pfff, dat was
wel even slikken. Vooral omdat we dit seizoen startte met een heel erg jong team, met maar
liefst 4 E pupillen. De meesten hadden nog nooit op het hele veld gespeeld.
Met maar liefst 15 man sterk en onze nieuwe assistent vlagger Jack Vlaar, begonnen we de
eerste wedstrijd uit tegen St. George. Meteen zagen we grote verschillen qua voetbal en dat
resulteerde in een 20 – 0 verlies.
Maar met 2 keer per week trainen, goede afspraken en hard werken moesten we er toch
wat van kunnen maken.
Op maandag startte Chris met de training, ik trainde voor die tijd nog met de E-tjes. Top
Chris, ging erg goed, veel positie spelletjes, kaats-pass oefeningen.
Na een paar weken getraind te hebben en heel wat doelpunten om onze oren te hebben
gehad, wonnen we onze eerste wedstrijd tegen RKEDO! Yes, wat een feest!
De wedstrijden daarna hebben we wederom vaak verloren, maar ondanks alles probeerde
de mannen toch te voetballen tot de laatste seconde. Waar ik vooral erg trots op ben is
regelmatig scheidsrechters,coaches en ouders van de tegenpartij mij een compliment
maakten over jullie werklust. En die complimenten hebben jullie echt keihard verdiend!!!
Deze inzet mocht ook zeker beloond worden en af en toe hoorde ik wel eens: “krijgen wij nu
ook eens trainingspakken ofzo”. Dus heb hard mijn best gedaan met als resultaat
Stapel – Donker sponsorde trainingspakken, tassen en een teamtas. Als klap op de vuurpijl,
een nieuw tenue gesponsord door Swier, nu was het echt helemaal compleet.
Nu moest het dus helemaal beginnen en ook nog in een nieuwe poule.
De trainingen gingen ook steeds beter, met af een toe een opstootje, maar dat was altijd
weer snel gesust. Mijn motto is in een team speel je met z’n allen.
Met wat positie wisselingen hadden we het voor elkaar en ja hoor uit verliezen met 4 – 1 en
thuis winnen met 3 – 0. Het was gewoon een genot om naar te kijken. Met 9 – 0 uit verliezen
en thuis (helaas) 3 – 4 verliezen, met als antwoord van hun coach, jullie waren beter.
Ja, het positiespelletje zit er al veel beter in.

(vervolg op pagina 6)
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(vervolg van pagina 5)

We hebben met het team een zware competitie achter de rug, maar ik kan wel zeggen dat ik
trots ben op de resultaten die geboekt zijn, chapeau mannen!
Nu mijn 15 toppers:
Maurits – keeper
Jaimy – links achter
Klaas – laatste man
Thom – rechts achter
Joost – links half
Stef – rechts half
Nick – rechts achter
Brian – rechts half
Thijs – middenveld

Onze rots in de branding
Helemaal in zijn rol gegroeid
Later als voorstopper veel beter op zijn plek
Soms stapje teveel, maar ozo lastig te passeren
Een super kopper
Vogeltjes kijken, maar boekt enorm veel vooruitgang
Onze stormram
Aangever van onze bliksemschicht
Klein van stuk, maar een grote werker

Sam – middenveld
Luuk S – links voor
Remco – spits
Luuk B – rechts voor
Simon – links half
Huub – middenveld

Pingelaar, maar een harde werker
Helemaal in zijn positie gegroeid
Soms net een mannetje teveel, maar zo gevaarlijk
De verrassende bliksemschicht
Telt de grassprieten, maar boekt enorme vooruitgang
Later als laatste man, coachen op het veld gaat hem goed af

Ik was erg blij om met dit team te trainen en hen te coachen. Hoop dat we volgend seizoen
nog verder kunnen groeien en het publiek mooi voetbal te laten zien.
Verder wil ik Jack bedanken voor de assisteren langs de lijn en Chris voor de assistentie
tijdens de maandag training. Hoop volgend seizoen weer op een leuke samenwerking.
Jongens bedankt voor het leuke seizoen!
Gerrie
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Wedstrijdprogramma jeugd

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
8:30
9:30
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
Vertrek
Woensdag
UIT
25 mei
18:00

Tijd

19:00

Wed.nr Wedstrijd

oefen De Blokkers D11 – DESS D1

Donderdag
2 juni
8:30 9:20-11:00 toernooi DESS F1 BEN MOL toernooi-Spartanen
2 juni
10:30 11:20-13:00 toernooi DESS E1 BEN MOL toernooi-Spartanen

Rijders

Luuk S, Huub, Thom

Myrthe, Femke
Max, Daan

Let op!
In tegenstelling tot wat er in de speciale
voetbalweek Odessa staat, zijn de voorronden
voor de penaltiebokaal voor de E, ME, D, MD en C
zijn direct na de jeugdwedstrijden op donderdag.
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