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Dorpsveiling wederom groot succes !!
Afgelopen zaterdag was het weer zover. De 2-jaarlijkse dorpsveiling vond wederom plaats in
Dorpshuis De Vang. De lijst met kavels was ruimschoots van tevoren verspreid en de eerste
kopers liepen om 19.30 uur het dorpshuis binnen om de kavels te bekijken.
Om 20.00 uur werd het startschot van de veiling gegeven door Claus Ursem waarna Menno
Haakma onder het toeziend oog van de notaris (eerst Gwendolyn en later Aad) de kavels
onder de hamer bracht. Zoals gewoonlijk druppelde de zaal langzaam vol en naarmate de tijd
verstreek liep de teller steeds verder omhoog. Nadat de kavels van de lijst allemaal verkocht
waren, werden er nog een aantal spontane kavels verkocht waardoor de eindstand uiteindelijk
ca € 21.300,- was. Uiteraard een fantastische opbrengst waar 't Ploetertje en wij als vereniging
weer veel mooie dingen van kunnen doen.
Fred Honhoff was degene die met zijn voorspelling het meest in de buurt zat van het
totaalbedrag. Hij won hiermee een lekkere prijs.
Deze avond is uiteraard alleen mogelijk als er voldoende kavels worden ingebracht en
natuurlijk ook alleen als deze allemaal verkocht worden. Hierbij dank aan iedereen. Verder
een speciaal bedankje voor de mensen die de kavels hebben opgehaald, de mensen die een
bedrag hebben geschonken, de vrijwilligers die het boekje hebben gedrukt en verspreid, onze
notaris, de veilingmeester, de meiden die de prijzen bij de kopers brachten, de medewerkers
van De Vang en natuurlijk de toppers van het veilingcomité die de gehele organisatie voor
hun rekening hebben genomen. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben maar de boodschap is
duidelijk. Iedereen die zijn of haar steentje aan deze fantastische avond heeft bijgedragen,
bedankt!
Kopers die hun prijzen nog niet in hun bezit hebben kunnen deze ophalen bij Arjen Slagter.
Nu weer 2 jaar wachten tot de volgende veiling.
Namens het bestuur,
Vincent Vermeulen
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
06-11-2011
veld
A
A
A
Uit

tijd
14:00
11:45
10:00
Tijd
11:30
11:00
11:30

wedstrijdnr
3790
58347
67924
wedstrijdnr
57987
73614
73564

vertrek
10:30
10:00
10:30

wedstrijd
DESS 1 – Twisk TSV 1
DESS 2 –Succes 3
DESS VE1 – Spartanen VE2
wedstrijd
VVW 5 – DESS 3
Strandvogeld Da1 - DESS Da1
KGB Da2 – DESS Da2

Scheidsrechter/ rijders
O. Polatci
Rene Aay
Jan van Ijzerloo

13-11-2011
veld tijd
A
10:00
A
12:00
A
14:00
Uit
Tijd
14:00
12:00
11:00

vertrek
11:00
10:00

wedstrijdnr
58682
71548
73644
wedstrijdnr
3931
58757
67951

Uitslagen zondag 30-10-2011
Callantsoog 1 – DESS1
SRC 4 _ DESS 2
DESS 3 – Sporting S3
AGSV Ve1 – DESS Ve1
DESS Da1 – de Zouaven Da2
DESS Da2 – de Zouaven Da1
Dynamo B1 – DESS B1

wedstrijd
DESS 3 – Always Forward 6
DESS B1 – SVW27 B1
DESS Da1 – SEW Da2
wedstrijd
Jisp 1 – DESS 1
Beemster 3 - DESS 2
Hauwert Ve1 – DESS Ve1

2-2
5-0
2-1
0-3
2-0
3-5
4-3

Scheidsrechter/ rijders
Jan Korver
Roland Bontekoning

Uitslagen zaterdag 29-10-2011
DESS F2 – Graftdijk F3
SEW F3 - DESS F1
DESS E1 – MOC E2
RKEDO ME1 - DESS ME1
DESS D1 – Spirit’30 D4
DESS C1 – SEW C2
Schagen MC1 - DESS MC1

6-2
2-1
9-1
3-2
15-0
5-2
1-3

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
CA Moolevliet rel.nr. MMTS572
Invullen door coach op wedstrijdformulier

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603
West 1 categorie A standaard elftal
Categorie B overige teams
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel
mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities
onder zoek op club (deze week). Ook staan ze zo
snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl
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DORPSVEILING

Deze dorpsveiling is weer tot stand gekomen mede door hulp van vele vrijwilligers.
Van het rondbrengen van de kavelaanmeldingsformulieren en het veilingboekje tot de inzet
van onze veilingmeester. Maar ook u met al uw inbreng van goede kavels. En zonder kopers
natuurlijk geen veiling.
Allen dank voor elke bijdrage die geleverd is!
We hopen dat u een leuke avond heeft gehad en goede koop heeft gedaan. Heeft u een mooie
kavel gekocht op de 9e dorpsveiling maar nog niet opgehaald. De goederen kunt u afhalen bij
Arjen Slagter, Dr.de Vriesstraat 24a te Benningbroek.
Heeft u een kavel ingebracht en wilt u weten wie uw kavel heeft gekocht dan kunt u contact
opnemen met Ellie Vlaar ( 599105) of Wilma Groot (591848).
Het veilingcomité,
Ellie Vlaar, Wilma Groot, Arjen Slagter, Koos Rood, Jeannette van Stralen en Mark Olofsen.
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Agenda:

2 november

2011

Bestuursvergadering

7 december

2011

Bestuursvergadering

21 t/m 26 mei 2012

Voetbalweek

Let op: wijziging 15 november t.o.v. Odessa nr 10

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN
Zoals ieder jaar zullen de diverse teams ook dit jaar worden opgeroepen voor het schoonmaken van de
kleedkamers. We hebben de aanpak hiervan echter veranderd. Dit omdat de opkomst slecht was. Uiteraard
betreuren we dit want het enige middel dat blijkbaar werkt is het opleggen van een sanctie als je niet komt
opdagen.
VANAF NU zullen we tijdig (2 maanden van tevoren) in de Odessa aankondigen welke spelers op welke avond
in de kantine worden verwacht. Deze lijst zal wekelijks in de Odessa worden afgedrukt. Doordat deze avond
ruimschoots op tijd wordt aangekondigd heeft iedereen de tijd om zijn of haar agenda te blokken of een
vervanger te zoeken. Indien een speler niet op komt dagen zullen we deze een boete van 20 euro opleggen.
Wanneer je aan de beurt bent om de kleedkamers schoon te maken, dien je om 19:00 uur aanwezig te zijn.
Het bestuur.

Dinsdag 15 november Dinsdag 13 december
2011
2011

Dinsdag 10 januari
2012

Dinsdag 07 februari
2012

Sjors Munster

Vincent Vriend

Frederik van der Ven

Jelle van Yperen

Eric Admiraal

Rubel Kool

Marco Appel

Joost Scholten

Nico Doodeman

Ruben Kistemaker

Max van Schagen

Robert-Jan Wit

Erik Appel

Sjaak Appelman

Mathijs Wit

Sven Frieswijk

Daniël Kool

Richard van Diepen

Kris Vlaar

Lisandro Victoria

Mike van Harskamp

Robert Borg

Joey Vriend

Jan Keeman

Joop Kool

Sjaak Mulder

André Appel

Marco Kremer

Rob van Aarst

Roland Bontekoning

Hans Mijs

Chris Keesom

Klaas Swier

Jacob Bakker

Jelle van de Berg

Laurens Groot

Mark Swier

Niels Kuip

Mark Vlaar

Martin Bakker
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Callantsoog

Dess 2 2 Draw na drie zege,s op rij .

Vooraf zou je kunnen tekenen voor een gelijkspel in de lastige uitwedstrijd tegen Call.,zeker
gezien de toch weer smalle sel. .
Maar na afloop besefte iedereen dat er heel wat meer ingezeten had .
Neem alleen maar het feit dat Ruben K ist .maar liefst drie keer de paal trof alleen al in de
eerste helft .
Na 10 min .was het al bijna raak voor Dess .Benjamin brak door over links en tikte de bal
beheerst langs de uitkomende doelman .
De Dess dugout gevuld met b .junioren en een comingman in burger stroomde leeg maar de
bal ging miraculeus langs de verkeerde kant van de paal.
Call. moest lijdzaam toe zien hoe het wederom goed combinerende Dess de leiding nam .
Het was weer eens een knallende kopstoot van Marcel die hard binnen sloeg na een goed
genomen corner van onze vriend Stiel . 0 1 .
Bijna was het 1 1 toen Ronald een hoge bal niet onder controle kreeg ,de Call. speler
schoot van 3 mtr .echter over het Dess hok .
Als Mathijs iets meer power in zijn schot had kunnen leggen had Dess met 2 0 de rust in
kunnen gaan ,de keeper redde echter .
En dan wordt het zomaar 1 1 .O ndanks de gemaakte afspraken[als het link wordt weg met
die bal ].. probeerde Dess er weer eens voetballend uit te komen .Op zich is dat natuurlijk
prachtig als je op die manier probeert te spelen maar soms moet ie gewoon weg en zeker
vlak voor de rust met een 1 0 voorsprong .
De bal werdt onderschept ,en de sterke Call. spits scoorde 1 1 . Nadat de eindelijk sterk
spelende Ruben de bal tegen de binnenkant van de paal knalde was het rust .
Na rust was de afspraak om met het windje mee Call. onder druk te zetten en op hun helft
te spelen .Hier kwam niet veel van terecht .
Call. was feller dan de eerste helft en drukte Dess naar achter .Het leverde een paar schoten
op maar die gingen richting het strand of kwamen in de handen van Ronald .
Dess had grote moeite om de bal voorin even vast te houden. Van Mathijs kunnen we dit
nog niet eisen ,maar Joost had toch iets meer kunnen brengen op dat gebied maar goed ,de
ene keer gaat dat beter dan de ander .
De tweede Call.goal ging op een manier de we te vaak hebben gezien .Achter op een lijn ,bal
erover heen ,doorlopende spits ,iets te laat uitkomende kiep en hoppa bal in de goal .2 1.
Vorig seizoen was dit de nekslag nu niet meer .Dess kon nu wel druk zetten maar grote
kansen leverde dit niet op .
Steeds was de laatste bal niet goed ondanks dat daar altijd op gehamerd wordt vooral
tijdens de trainingen .
Toch kwam de dik verdiende gelijkmaker op het bord .Arthur maakte zijn mindere wedstrijd
in een klap goed door een vrije trap te promoveren tot een goal .2 2 . Als je hierna een
sterke wissel had kunnen inbrengen en geen b .jun. die al een hele wedstrijd in de benen
had ,had je misschien nog iets af kunnen dwingen .In de laatste min. leek Call. de winst nog
te grijpen .Ronald redde echter geweldig en redde hiermee een meer dan verdiend punt .Na
drie zege,s op rij en een zeer verdienstelijk gelijkspel moet de ploeg er toch van
doordrongen zijn dat er dit seizoen veel zoniet alles mogelijk is ,zeker als killing machien
Nick aan komt schuiven .
tr.
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CALLANTSOOG – DESS
Op zondag 30 oktober moesten we spelen tegen de nummer drie op de ranglijst, Callantsoog!
Een geduchte tegenstander waar we vorig jaar, weliswaar onverdiend, twee keer van hadden
verloren. Een ploeg die ook van achteruit probeert op te bouwen, waar vooral het middenveld
en voorhoede sterk van is. Een voetballende ploeg. We waren dus gewaarschuwd! Na een
half jaar in de auto gezeten te hebben, luisterend in mijn geval naar de aparte muziek van de
Boogieman, kwamen we aan op het complex van Callantsoog. We lopen vaak te zeuren over
velden die niet in orde zijn, denk daarbij aan het knollenveld van WSW of WBSV, maar op
dit veld was zeer weinig aan te merken. Het was zelfs strakker dan de biljartlakens in De
Vang. Tjerk zag zichzelf al het voetbalveld bewerken, om vervolgens een x aantal kuub
kisten aan bollen te planten. Nou dan weet u het wel! Voor de echte bollenkwekers onder u,
slaat hetgeen ik hierboven schets natuurlijk nergens op. Callanstoog heeft namelijk
zandgronden, dus bollen planten kan wel, echt rendabel is het echter niet. Maar dat terzijde!
Klokslag twee uur (oude tijd drie uur) klonk het fluitsignaal. Meteen was duidelijk dat beide
ploegen aan elkaar gewaagd waren. Dess werd naargelang de eerste helft vorderde, sterker.
We kregen meer corners en vrije trappen. Dit resulteerde na zo’n 20 minuten spelen in een
corner die prima werd binnen gekopt door wie anders dan onze Bartels (still going strong), 01. Toch kreeg ook de tegenstander hier en daar kansen, met name over hun rechterflank
werden ze gevaarlijk. Door een opeenstapeling van fouten op het middenveld en achterin
kwam Callantsoog langszij, 1-1. Desondanks bleven we aanvallen, dit mocht helaas geen
doelpunt opleveren. Dichterbij dan de twee schoten van Kistemaker tegen de paal kwamen we
niet. Ruststand dan ook 1-1 voor de niet rekenkundige onder u. In de kleedkamer heerste een
gespannen sfeer en we kwamen tot de conclusie dat we hier weleens drie punten konden gaan
pakken. Tweede helft liep toch wat anders dan in theorie bedacht en voorgesteld. Zeker de
eerste 15 minuten was Callantsoog de betere ploeg. Dit had met name te maken met het feit
dat zij feller begonnen. Wij kwamen niet meer toe aan ons combinatiespel en zo werden we
steeds meer in de verdediging gedrukt. Toch hielden we stand en kwamen er af en toe goed
uit. Helaas leidde dit niet tot concrete kansen. Halverwege de tweede helft door balverlies van
ons, schakelde Callantsoog goed om en werd het zelfs 2-1. Op dat moment zou het lastig
worden om er nog een punt uit te slepen, laat staan te winnen. Desondanks knokte we ons
terug en gingen ook beter voetballen. Dit resulteerde in het laatste kwartier van de wedstrijd
tot een vrije trap. Wie anders dan Arthur “Bonfire” Admiraal om de vrije trap te nemen. En
ja hoor, hangen! Keurig over de muur heen in de kruising. 2-2. Dit was ook de eindstand.
Achteraf mijn inziens ook een terechte uitslag. We waren over de gehele wedstrijd genomen
even sterk.
In de vier laatste duels geen partij verloren, dit geeft de burger moed. Dus volhouden
mannen. Ik heb geen idee tegen wie we volgende week moeten spelen, maar we gaan gewoon
weer voor de drie punten.
Was getekend,

#17

P.s. Eric, goed he dat ik niet in het stuk heb gezet dat jij niet mee kon doen. Omdat je achteraf
tot de conclusie kwam dat je het aanvraagformulier voor een nieuwe spelerspas in je broekzak
had laten zitten, nadat deze gewassen was. En je tijdelijke pas niet meer rechtsgeldig is. Een
schrale troost, het had mij ook kunnen overkomen.
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SRC 2 – DESS 2

5-0

Zondag 30 oktober 2011
Zondagmiddag 13:00 vertrok het
legioen richting Schagen. Met
een gratis extra uurtje slaap, of
bier in de mik beloofde het een
wedstrijd met veel goals te
worden.

Opstelling:
Deejay
Shag

Mad Man Max

Michello

Sjimmie
Arie

NRC-Niek

Jellie Beans

Kevididinho

Vincentè

Patrocles

Aangekomen in Schagen lag het veld vol met kunst. Ook de nabijgelegen hockeyclub liep vol met
kunst maar dat is weer een ander verhaal. Keeper Dennis Laan viel deze wedstrijd voor de man met
een plekje op zijn knie. Gretig van de zoete smaak der overwinning was ook Jel-le-Klijns-ma-lalalalala
meegekomen en vulde samen met Erik Appel en Matthijs Spijkert het honk.
De wedstrijd
De eerste kans van de wedstrijd was voor Vuns. Na een heerlijk afgemeten voorzet van Kevin, kopte
Vincent vriendelijk over. De volgende aantekening zegt; Shag dôod -> Kick to the gut! Arie versiert in
de 35e minuut een pingel voor Schagen 1-0.
In de rust werd Matthijs voor Michel gewisseld en Erik voor Shag. De tactiek werd; vooooruit
verdedigen, kruisen en bestuiven. In de 50e minuut een knappe steekbal van Appel op Patrick die het
doel niet wist te vinden. Na deze kans een terugspeelbal op hun keeper die Vincent zeer kundig af
wist te snoepen. Helaas ging ook dit schot voorlangs . Waar het nu 1-2 had kunnen en moeten staan,
ging het nu bergafwaarts. Een prima actie van de spits zorgde in de 60e minuut voor de 2-0. In de 65e
minuut een doorgebroken speler maar Deejay wist wéér bijzonder knap te redden. Jelle Klijnsma
werd door coach Sven nog gebracht maar het mocht niet baten. Uiteindelijk lieten we Schagen nog 3
goals maken. Een wedstrijd om te vergeten. Om toch positief te eindigen werden wij door coach Arie
verblijdt met de komst van fotograaf Ton; zelfverklaard vogelgek en hobbyfotograaf. Welkom Ton!
Veel pils!
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DESS DA1 – Zouaven DA2
Afgelopen zondag stond Zouaven op het programma. De wedstrijd was nog niet begonnen of er was
al een probleem. De scheidsrechter had namelijk afgebeld. Na veel mensen bellen was er nog steeds
geen scheidsrechter. Hierdoor hadden wij weinig keuze en vroegen Bas op den Kelder die al bij DA2
aan het fluiten was. Hij zei ja waardoor onze wedstrijd gewoon door kon gaan (Bas heel erg bedankt).
Na een scheids te hebben geregeld konden we aan de bespreking beginnen. Na te horen gekregen op
welke puntjes we moesten letten konden we nog even bij DA2 kijken en vervolgens omkleden. Om 2
uur ging het fluitsignaal. We begonnen met de volgende opstelling:

Delia

Denise
Lotte
Roos
Charlotte

Vera

Anne

Eliane

Mandy
Marije
Michelle

Wissels: Suzanne, Marijke en Maxime

Er werden op beide helften kansen gecreëerd terwijl het er bij ons meer waren ging er geen één bal
het doel in. De rust kwam steeds dichterbij. We hadden een corner. Meerdere spelers probeerde de
bal in het doel te schieten, maar steeds stond er iemand voor, totdat de bal voor de voeten van
Charlotte kwam. Die schoot hem naar Lotte. Vervolgens maakte Lotte een draai en schoot op doel.
De keeper kon er niet bij en dus 1-0. Hierdoor gingen we met 1-0 de rust in. De 2de helft was
begonnen. Terwijl er nog steeds op beide helften kansen
waren, waren hun degene die meer kansen hadden. We
waren aan het inzakken. Met nog 10 minuten te spelen
stonden we nog altijd voor, maar veel zekerheid hadden
we nog niet, totdat Vera een bal op Michelle gaf en
Michelle hem over de keeper heen het doel in schoot 2-0.
Dit was uiteindelijk ook de eindstand. Door deze
overwinning pakte we weer 3 punten en stegen we een
plaatsje op de ranglijst. Volgende week moeten we tegen
Standvogels en dan gaan we voor de 1ste plaats!
Het 1ste doelpunt
# 15
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De (T)rots van de vereniging
Dit seizoen zijn er veel dingen veranderd in het beloften elftal van onze vereniging DESS, het
3e van het vorige seizoen is mede door de doorstroom naar de selectie enigszins verandert.
Daarentegen zijn er nieuwe spelers aangetrokken om dit tekort te compenseren. Ik wil u
voorstellen: Jelle Walma genaamd Voes, Marco Klaver en Jaap Worp zijn de nieuwe
aanwinsten die we hebben binnengehaald. Nog steeds is Herman Poeze onze rots in de
branding als coach van dit elftal.
Daar stonden ze dan de mannen van DESS 3 op een bewolkte zondagmorgen om half 10 op
het sportpaleis van SV DESS. De dorpsveiling, die gepaard ging met de nodige alcoholische
versnaperingen was net achter de kiezen, maar de bereidheid om weer een topprestatie te
leveren was er alom. Het zag er naar uit dat we dit duel op 13 man konden rekenen, maar
mede door de belachelijk strenge regels van de KNVB omtrent het wedstrijdformulier konden
we rekenen op 12 man (Niek Nijland volgende keer beter).
Om klokslag 10 uur was de aftrap tegen onze tegenstander Sporting S 3. Op dat moment
waren we nog niet met de volle 11 bezetting, dus was er de volle aandacht op onze
verdediging. Al snel werd dit opgelost en konden we door aanvallend spel de tegenstander
onder druk zetten, dit resulteerde in de nodige kansen al vroeg in de wedstrijd. Door goed
combinatiespel en communicatie resulteerde dit halverwege de eerste helft in een eigen
doelpunt van de tegenstander ( ze waren blijkbaar zo bang geworden)1-0! Desondanks kreeg
de tegenstander ook de nodige kansen, maar door voortreffelijk optreden van onze keeper
Ramon werd dit meerdere malen voorkomen. Ook de verdediging wist zich sterk te houden
onder leiding van Robert Borg en Kris Vlaar die alle ballen beheerst wisten weg te werken.
Begin tweede helft wisten we doormiddel van onze voorhoede Robertjan, Ruben en Voes nog
een aantal kansen te creëren, alleen zonder resultaat. De tegenstander begon daarentegen
steeds meer druk op onze verdediging uit te oefenen wat resulteerde in een doelpunt 1-1. We
lieten de koppies niet hangen en al snel wisten we door een prima voorzet van Voes aan
Robbertjan de 2-1 te maken! Met nog 20 minuten te gaan een prima tussenstand. Toch
geloofde de tegenstander nog in een overwinning en de laatste 10 minuten werd de druk op
ons doel steeds groter, meerdere corners resulteerde in paniekvoetbal en Ramon moest
meerdere malen halsbrekende toeren uithalen om het doel schoon te houden. Het waren de
langste 10 minuten in mijn leven tot nu toe.
Toen het eindsignaal was gegeven ontaarde dit in een luid gejuich wat tot ver buiten onze
dorpsgrenzen was te horen, 2-1! Ook in de kleedkamer werd KAMPIOENEN al luid
gezongen. De kar van Swuste moest bijna van stal worden gehaald voor een ronde door het
dorp.

(vervolg op pagina 10)
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(vervolg van pagina 9)
Na de wedstrijd was het tijd voor een uitgebreide nabeschouwing in de kantine in onze
enigszins versleten trainingspakken en tassen, maar ja wij zijn tenslotte het 3e.
Terwijl andere teams overladen worden met kleding, foto shoots, trainingsfaciliteiten, soep
voor de wedstrijd en ga zo maar door, zijn juist deze mannen zo gewoon gebleven. Bijna
allemaal zijn het hard werkende studenten die dit land nog een dienst gaan bewijzen en in hun
drukke bestaan de zondag altijd nog vrijhouden voor het voetbal (op meestal belachelijk
vroege tijden) en de nodige gezelligheid. Het pure voetbal, zo noem ik het maar. Daarnaast
wordt er nog iedere woensdag om 20:00 getraind met de Veteranen, wat altijd resulteert in
een heftig potje voetbal. Dit alles wordt afgesloten met een borrel en een snackie in ons
vernieuwde Partycentrum de Vang.

Voor de trouwe lezers die ik wellicht teleurgesteld heb dit seizoen met de nog geringe
hoeveelheid aan kwalitatief hoogstaande artikelen ( kan de Telegraaf nog wat van leren:P) ziet
het er naar uit dat komend seizoen er nog wel een aantal uit de hoge hoed zullen komen, dit
resultaat smaakt naar meer! Voor dit artikel wil ik de volgende personen bedanken, de
mannen die horen bij Dess 3 (mag trouwens ook wel op de website van SV DESS, onder
voetbal senioren, teams, Dess 3, Copy Paste en klaar is Kees!) en niet doormiddel van creatief
boekhouden onder ander teams worden neergezet:
Herman Poeze (coach)
Ramon Poeze
Jelle Kleinsma
Jelle Walma genaamd Voes
Björn de Boer
Mike van Harskamp
Robbertjan Wit
Ruben Guldenaar
Richard van Diepen
Robert Borg
Joey Vriend
Marco Klaver
Tom Beuker
Kris Vlaar (op parttime basis, interesse in fulltime?)
Thomas Hartog (op parttime basis)
Niek Nijland (op parttime basis)
Laurens Groot (op parttime basis)
Niels Valk (op parttime basis)
Remco Bouma (vlagger)
Volgende week mogen we weer schitteren in Wervershoof tegen VVW 5 om 14:00 uur, wat
een heerlijke tijd!
Uw verslaggever: Tom Beuker
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Veteranen: AGSV - Dess
Poldervogels uit, altijd lastig; Messi incognito,

Een bezoek aan het voetbalveld in Aartswoud doet denken aan de film en de gelijknamige TV
serie All Stars. Een half uur voor de wedstrijd was de tegenstander al bezig met de warming
up. Wij zagen rekoefeningen die je eerder op een cursus yoga of zwangerschapsgym zou
verwachten dan bij het voetbal. Wat konden wij daar nu tegen doen: een speler van ons had
zich door een grimeur geheel laten schminken als Messi. In een trainingspak van Barcelona
liep hij vanaf de kleedkamer naar het veld. De Poldervogels stonden te bibberen (dachten wij)
in hun tuig. Maar bij de tos en aftrap zei de scheidsrechter: gut, Karel wat zie jij er raar uit
vandaag…………..
Een andere speler van ons heeft al een leeftijd bereikt waarbij zijn schoonzonen inmiddels de
leeftijd van veteraan hebben bereikt. Als gastspelers werd hen verzocht vandaag mee te doen
in de krappe bezetting bij het altijd lastige Poldervogels uit. Het veld zonder bomen met
uitzicht op de vogels en de polder, het slootje waar Pieter van den Hoogenband in heeft
gezwommen, 1 supporter langs de kant (onze Ineke) en een kantine zonder Katja Schuurman.
En dan de uitslag: een 3 – 0 overwinning, tot de volgende keer thuis tegen Spartanen.
Sjaak Mulder
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We moesten tegen de nr. 6 voetballen, en de opdracht was simpel vandaag: winnen! En als het
kan met een zo gunstig mogelijk doelsaldo. Iedereen was weer lekker enthousiast, en Ali, die
al een tijdje met ons mee traint, speelde zijn 1e wedstrijd. Het enige minpuntje was dat we 3
wissels hadden, maar dat betekent ook: geen vermoeide spelers in het veld! Ook hadden we
vandaag weer een nieuwe scheidsrechter, Nick Veltrop. Goed gefloten Nick, daar was echt
niets op aan te merken!
Moc begon met de aftrap, maar al snel nam Dess het initiatief over. Na een paar mislukte
pogingen over en weer, gingen er al snel 2 doelpunten in voor Dess. Ook Moc liet zich zien,
en scoorde tegen. Het leek er dus even op dat het een spannende wedstrijd zou worden, maar
daarna was het alles Dess wat de klok sloeg. De ene aanval volgde de ander snel op, en de
verdediging liet geen bal meer door. Maico had niet heel veel te doen, maar wat hij deed, deed
hij goed! Door de vele wissels was het spel wel wat rommelig, maar het resultaat was prima.
Jeroen, Klaas (goede slidings!), Ramon en Maarten stonden heel goed te verdedigen, en Vince
en Gijs bewaakten het middenveld. Ali ging met Max en Nick mee op jacht naar doelpunten.
Deze week kreeg hij nog geen kans voor het doel, maar dat gaat vast nog wel gebeuren!
Uiteindelijk verdeelden Max (3), Nick (3) en Gijs (2) de doelpunten goed, en Moc werkte
zelf nog een corner in het eigen doel.
De opdracht was prima volbracht, met 9-1 gewonnen, dus ook een zeer positief doelsaldo.
Klaas deelde pepernoten uit in de rust, en na afloop vond de vader van Max een snoepie uit de
kantine wel verdiend. Nu maar zien vast te houden die bovenste plek! Helaas is er volgende
week weer geen competitievoetbal i.v.m. bekerwedstrijden, maar daarna mogen we nog 2 keer
thuis voetballen.
Sandra
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Even in het kort de wedstrijd van afgelopen zaterdag: het was lekker weer, de
jeugdscheidsrechter van Rkedo deed het goed, ome Jack en papa en mama Nika waren er om
ons aan te moedigen en alle meisjes van onze ME1 waren aanwezig.
Amy ging in de eerste helft op doel, Anna als altijd de tweede helft.
Onze meisjes speelden goed. In de eerste helft was af en toe de organisatie een beetje
chaotisch, maar dat werd in de tweede helft rechtgetrokken.
We gingen met een 3-0 achterstand de rust in, waar de spelers limonade en de coach geen
koffie kreeg. Ook dat hebben we later rechtgetrokken.
Na rust schoten Irene en Amy er voor onze eer nog twee in en Anna zorgde, dat er geen
tegengoals meer bij kwamen.
Penalty’s: Valerie en Mandy raak.
Komend weekend heeft de KNVB in al haar wijsheid alweer de jeugd vrijaf gegeven.
Alleen inhaalwedstrijden worden dan gespeeld, maar er valt nog niet zo veel in te halen.
Voor ons ME1 betekent het: strandtraining in Den Helder!
We vertrekken om 10.00 uur vanaf het Dess-veld en zijn uiterlijk om 14.30 uur weer
thuis.
Trek makkelijke (trainings) kleren aan en rubber laarzen of stevige sportschoenen.
Hebben jullie thuis de foto al laten zien? Als je hem hebben mag, neem dan donderdag of
zaterdag het geld ervoor mee, en anders graag de foto weer mee retour.
Tot later, Jolanda en Anita
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SEW F3 – DESS F1
ZATERDAG 29-10-2011
SEW F3 - DESS F1 is zaterdag in 2-1 geëindigd. DESS speelde voor het eerst in de
nieuwe samenstelling en trad in een zinderend duel aan tegen de koploper van
onze competitie.
Voorstellen
Tijdens het 4x4 toernooi in de herfstvakantie kregen wij het bericht dat de jeugdcommissie
er in geslaagd was een tweede team te vormen de F2.
Hierdoor werd het probleem van het grote aantal wisselspelers opgelost en kunnen er
nieuwe leden beter geplaatst worden.
Zo maakten wij vandaag kennis met Davíd en Kacper als nieuwe spelers en zagen wij Mees,
Jordi, Jesse, Femke en Mike vertrekken naar de F2. Wij danken jullie voor je inzet in de F1
en hopen je snel terug te zien in onze selectie.
Dit betekent hard werken en veel inzet tonen want als er nieuwe leden bijkomen
en/of er wordt een meisjesteam gevormd dan kunnen jullie later weer terug komen, toch?
Met de vorming van het tweede pupillen team was er ook plaats voor een nieuwe coach.
Toen de jeugdcommissie mij vroeg om die plek in te nemen was ik direct enthousiast. Dus
laat ik beginnen mij even voor te stellen.
Mijn naam is Toin ik ben als de opa van Maliq en altijd nauw betrokken geweest bij het
team. Mijn motivatie om coach van jullie te worden is ontstaan vanuit het plezier dat ik elke
week weer zie als ik naar de wedstrijden kom. Ik hoop dat jullie samen veel plezier aan het
voetballen blijven beleven en dat ieder de vorderingen gaat maken waar je aan toe bent.
De wedstrijd
SEW speelde al een paar weken door ons hoofd, zij hadden immers een gelijk aantal punten
maar stonden door een beter doelsaldo bovenaan de ranglijst. Eindelijk was het dan zover
en we vertrokken vol goede moed naar onze buren in Nibbixwoud. We hadden met elkaar
afgesproken met het systeem 1-3-3 te gaan voetballen: keeper met 3 verdedigers en 3
aanvallers. We spelen elke wedstrijd met 7 spelers waardoor 2 wisselspelers kunnen
inzetten. Deze wedstrijd hebben wij om de 5 minuten gewisseld dus iedereen kreeg een
beurt.
De twee teams waren aan elkaar gewaagd en lange tijd bleef het scoreboard blanco. We
moesten wat wennen aan de nieuwe samenstelling maar de verdedigers hielpen aan te
vallen en andersom lukte dit ook wel. Vlak voor rust kwam SEW op voorsprong dus gingen
we met achterstand aan onze broek de “limo-rust” in. We spraken met elkaar af dat er nog
niets verloren was en dat we absoluut net zoveel kansen hadden dan de tegenstander.

(vervolg op pagina 15)
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(vervolg van pagina 14)
Krap 5 minuten na de hervatting scoorde Tom de gelijkmaker en liepen we juichend naar de
middenstip. Vanaf dat moment waren wij voortdurend op de helft van de tegenstander te
vinden. Mariët gaf een paar mooie passes,
Kim en Myrthe stonden hun mannetje achterin. Stijn blonk ook vandaag weer uit met
indrukwekkende sprintjes waardoor doorgebroken spelers steeds de bal van de voet werd
gespeeld. Tom is onze ijzervreter voorin en wurmde zich op wonderbaarlijke wijze langs de
stug verdedigende SEW-ers, Maliq ging weer als vanouds met sneltreinvaart langs de zijlijn
maar had dit keer niet veel geluk met zijn passes. En Davíd en Kacper pasten zich heel goed
aan en wisten enkele kansen voor doel te creëren.
Ons sluitstuk van de verdediging is natuurlijk Peter. Hij liet weer enkele saves zien die de
tegenstander zeker al als doelpunt hadden geteld maar dan kenden ze Peter nog niet. Hij is
onze eigen panter op de doellijn die elke week nog groeit. Hoewel DESS dus de tweede helft
het betere van het spel had ging SEW op het laatste moment met de overwinning naar huis
doordat zij een uittrap van onze keeper listig wisten te onderscheppen. Volgende week
kunnen we ons thuis revancheren.
Veel sportgroeten

PS iedereen zijn tas even controleren voor hij van huis vertrekt!!!
Toin
06-22911754
agm.rijven@quicknet.nl

Wedstrijdverslag Dess F2-Graft de rijp F4
Zaterdag 29 oktober was het dan een feit de F2 van Dess seizoen2011/2012 mochten hun
eerste wedstrijd spelen voor sommige was het hun allereerste wedstrijd en andere hadden al
eerder gevoetbald.We begonnen de wedstrijd met de jarige Mees op doel en Femke wilde
graag verdedigen en kreeg daar hulp van Jordi op het middenveld stonden Wies ,Wout en
Marit voorin liepen Jesse en Mike we speelden best lekker en we gaven goed weerstand aan
de tegenstander het ging dus heen en weer op het veld waardoor we veel moesten rennen
ondanks alles kregen we toch een doelpunt tegen en scoorde Mike in eigen doel waardor we
de rust in gingen met een 0-2 achterstand.In de kleedkamer dronken we limonade en ruilden
Mike en Mees van tenue.We starten de tweede helft net zo goed als dat we de eerste helft
waren gestopt en kregen na 1 minuut al een kans die Mees erin schoot dat gaf ons nog meer
power waardoor Mees ook de gelijkmaker kon maken de tegenstander was van de schrik
bekomen en kwamen weer wat meer in hun spel maar Mike stond prima te keepen en ook
achterin en op het middenveld pakte we de bal nog steeds goed af het bleef een tijdje gelijk
maar daar was dan toch de 3-2 gemaakt door Mees na een mooie vrije trap waar Jesse de bal
een klein tikkie gaf.Nu hadden we de smaak te pakken en scoorde Jesse de 4-2 en 5-2 en om
het feest compleet scoorde Mees de 6-2.Dat was een goed begin en we waren klaar voor de
penalty`s die gingen best goed en Mike hield er ook een paar ballen uit.Het was een mooie
ochtend en op naar de volgende wedstrijd a.s. zaterdag.
Maickel
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TOERNOOIEN-AGENDA - DESS-JEUGD 2011/2012
Datum

Locatie

Dess-team

7 april 2012

- v.v. Berkhout

E1 – F1 – F2 (09.00-11.30 uur)
D1 – C1 (12.00-14.30 uur)

11 mei 2012

- FC Medemblik

MC1

12 mei 2012

- FC Medemblik

ME1 – F1 – F2

13 mei 2012

- FC Medemblik

C1

17 mei 2012

- Spartanen Wognum

MC1

19 mei 2012

- Asonia Andijk

C1 – D1 – E1 – ME1

2 juni 2012

- Rkedo Avenhorn

E1 – F1 – F2
ME1 –MC1
C1 – D1
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
05-11-2011
uit

tijd
10:30
11:00
14:00

vertrek
9:15
13:00

wedstrijdnr
159555
oefen
oefen

wedstrijd
OFC F6 - DESS F2
DESS MC1 – DESS D1
Grasshoppers C2 – DESS C1

rijders
Wout
Dave, Casper

12-11-2011
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
uit
tijd
9:00
9:00
9:30
12:45

vertrek
8:00
8:00
10:30
14:00

wedstrijdnr
159561
122895
84309
wedstrijdnr
112410
124788
138096
107016

wedstrijd
DESS F2 – ZCFC F5
DESS E1 – West Frisia DP E5
DESS C1 – DWB C1
wedstrijd
Kwiek’78 F3 - DESS F1
Medemblik ME1 – DESS ME1
Schellinkhout D2 – DESS D1
Callantsoog MC1 – DESS MC1

scheidsrechters
Damian de Boer
Judith Slagter
Anita van Arem
rijders
Kacper, David
Mandy
Daan, Stef, Thom
Floor, karlijn,
Feline

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
CA Moolevliet rel.nr. MMTS572
Invullen door coach op wedstrijdformulier

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603
West 1 categorie A standaard elftal
Categorie B overige teams
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan
zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en
competities onder zoek op club (deze week).
Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op
www.svdess.nl
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