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WEDSTRIJDPROGRAMMA
13-11-2011
veld
A
A
A
Uit

tijd
10:00
12:00
14:00
tijd
14:00
12:00
11:00

vertrek
11:00
10:00

wedstrijdnr
58682
71548
73644
wedstrijdnr
3931
58757
67951

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

Scheidsrechter/ rijders
Jan Korver
Roland Bontekoning

20-11-2011
veld tijd
A
14:00
A
11:45
A
10:00
Uit
Tijd
12:00
12:00
12:00
10:00

vertrek
11:00
11:00
11:00
9:00

wedstrijdnr
3766
59274
67989
wedstrijdnr
59255
154606
73696
71645

Uitslagen zondag 06-11-2011
DESS 1 – Twisk TSV 1
DESS 2 – Succes 3
VVW 5 – DESS 3
DESS Ve1 – Spartanen Ve2
Strandvogels Da1 – DESS Da1
KGB Da2 – DESS Da2

wedstrijd
DESS 1 – Wieringerwaard 1
DESS 2 – Wieringerwaard 2
DESS Ve1 – Woudia Ve2
wedstrijd
VVW 4 – DESS 3
Andijk Da2 - DESS Da1
Nieuwe Niedorp Da2 – DESS Da2
Apollo68 B1G – DESS B1

Scheidsrechter/ rijders
C.A.M. Huisman
Jan van Ijzerloo

Kees, Mark S, Niels, Mark V

4-0
3-2
12-1
1-4
1-1
6-1

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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Agenda:

7 december

2011

Bestuursvergadering

21 t/m 26 mei 2012

Voetbalweek

Beste Dess’ers,
Vanaf vandaag heeft de ledenadministratie een eigen e-mailadres.
Leden.dess@gmail.com
Via dit mailadres kunnen alle wijzigen m.b.t. gegevens, lidmaatschap en vragen hierover
worden doorgegeven.
Vriendelijke Groet,

Marijke de Jong

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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In deze rubriek introduceren wij de nieuwe sponsoren aan u.

Hallo! Mijn naam is Daniëlle de Boer en ben sinds 1 november mijn
eigen ambulante kapperszaak “ Daniëlle’s Hair Flair” begonnen.
Na 6 jaar in een kapsalon gewerkt te hebben, heb ik nu de stap
genomen om voor mijzelf te beginnen.
De keuze om dat ambulant te gaan doen was voor mij niet
moeilijk omdat ik het al jaren in de avonduren deed, en klanten
het toch erg prettig vinden om de deur niet uit te hoeven.
In mijn auto heb ik alle spullen mee wat je in een kapsalon ook
gebruikt dus het geeft geen belemmeringen in mijn werk.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u altijd bellen!
Tot Ziens!
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DESS 2 – SUCCES 3
zondag 6 november 2011
Gezien een te druk schema (lees: Veel pils!!!!) van uw vaste razende reporter heeft zijn iets
knappere tweelingbroer de pen in de hand genomen om u van een mooi stukkie te voorzien.
Voor de wedstrijd te horen gekregen dat we grappenmaker Jouke aan het team mochten
toevoegen voor een enkele keer. Daarnaast was Arie weer druk aan het bellen want Kevin had
zich verslapen. Gaat ie een keer niet stappen en dan krijgt ie het nog voor elkaar.
De wedstrijd
De wedstrijd mocht dan eindelijk beginnen en na het inschieten van onze keepert mocht ik
naast Jouke en Patje plaatsnemen op de bank. Vanaf de bank had ik goed overzicht over het
complex en na een minuut of 15 zie ik een klein mannetje in de deuropening van de kantine
zijn sokken aantrekken. Kevin was gearriveerd en kwam naast ons op de bank zitten. “Ja, ik
snap er geen hol van. Ik weet echt niet of ik de wekker nou heb gezet.”
In de tussentijd werd er ook nog gevoetbald en het ging totaal niet onverdienstelijk. Beide
ploegen speelden lekker voetbal en aan onze kant werd er weer eens voor elkaar gevochten.
Iedereen praatte goed met elkaar en ondanks dat er lekker gespeeld werd kwam het niet van
een doelpunt. Met een gelijke stand gingen we de rust in(0-0) om eens met de coach te gaan
zitten over hoe we het spel nog een tandje omhoog konden schroeven.
In de kleedkamer werd besloten dat het beter was om Appel tegen zichzelf in bescherming te
nemen en te wisselen voor Patje Huisman. Verder kwam vedette Jouke het veld op om
Boogie te vervangen aangezien onze tropische verrassing met het vlaggenschip van de club
moest meespelen. Ook in de voorhoede werd het een en ander aangepast om toch nog een wat
meer druk te kunnen zetten. Bjorn maakte plaats voor Kevin zodat die ff kon laten zien hoe je
een bal voor de pot slingert.
Zo begonnen we de tweede helft met drie paar verse benen en dit was te merken want de
aanval liep vanaf de rust een stuk sneller en een stuk gevaarlijker. Jouke had een beetje roest
in de benen en dit was te merken aan de eerste pass die keihard afzwaaide en buiten de lijnen
eindigde. Op de kleine ruimte was je toch wel weer verdraaid handig met de bal ouwe dibbes.
En zo gebeurde het dat een opstomende Arie ‘t bakkertje de bal voor zijn favoriete schoen
vond en via de rug van een tegenstander een heerlijke boogbal het doel in plofte.
Na dit inspirerende eerste doelpunt besloten de jongens om nog maar eens te laten zien dat we
een stuk beter waren en via een diepe bal van ’t bakkertje en een mooie kaats van
gelegenheidsspits Jouke kwam de bal voor de voeten van ons ondertusse vaste talent Niek die
zijn kans schoon zag om het net bol te doen staan. Lekker bezig Niekert!!

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

Klein minpuntje van een verder voortreffelijke tweede helft was de behoefte van Michel
(Verhoef 2011) om op de hakken van de spits te stappen en hiermee een penalty uit te lokken.
Opzet of pech, uit de beelden is niet gebleken welke het nou werkelijk was. Bal op de stip en
Sjakie van der Sar op scherp. Heel mooi gedoken, maar helaas de verkeerde kant op. 2-1.

En zo was er ineens weer de juiste motivatie want voor een enkel doelpuntje verschil doen we
het niet natuurlijk. Na een afgelopen aanval van ons sterrenteam onderschept Jellybeans de
uittrap van de keeper en na een heerlijke pass op Vicente was daar dan de 3-1.
We bevinden ons ondertussen zo ergens rond de 75e minuut en uw invallende verslaggever
mocht ook op het veld invallen. Of het om mijn kwaliteiten ging of een publiekswissel voor
onze Niek is niet duidelijk, maar daar wil ik vanaf zijn. Kort maar krachtig zeg ik maar,
volgens mij heb ik nog wel even een kwartiertje mooi voetbal kunnen laten zien. ;)
Terwijl we onze punten al aan het tellen waren en de kannetjes pils al getapt werden lieten we
de aandacht toch nog even verslappen waardoor een doorgebroken spits voor onze keeper
kwam en via de kluts de bal over de lijn kreeg.
Na het laatste fluitsignaal scheidsrechter René Aaij bedankt voor een goede blaaspartij. René
nogmaals bedankt, strak gefloten.
Patje, volgens mij moeten we je maar vaker op de bank laten beginnen, want ik zag het vuur
in je ogen toen je het veld op mocht.
Jouke is na een heerlijke tweede helft gelijk vastgelegd voor een sporadische invalbeurt,
beginnende volgende week, lekker bezig jongen.
Appel, deze week maar ff rustig met de knie en dan kunnen we volgende week weer knallen.
Sjakie, ouwe duikelaar, als je alle wedstrijden zo keept, gaan we het nog ver schoppen dit
seizoen.
Al met al een heerlijke wedstrijd gespeeld jongens. Ik stel voor dat we dit volgende week
maar eens goed overdoen.
Tot trains, en tot dompels.
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Strandvogels DA1 – DESS DA1
Vandaag een spannende dag.. De nummer 1 ( strandvogels) tegen de nummer 2 ( Dess).
Mochten wij deze wedstrijd winnen dan waren wij de nieuwe nummer 1!! De verwachtingen
waren dus hoog gespannen en dit was duidelijk te merken. Helaas kregen we van te voren een
paar kleine tegenslagen te voorduren. Onze trainer Nico was in het ziekenhuis beland met het
guillain barre syndroom en kon helaas niet bij de wedstrijd aanwezig zijn.. Sterkte Nico!
Gelukkig was Sanne bereid om deze zware taak op zich te nemen. Ze nam de taak op alsof ze
al jaren onze coach was!
De beginopstelling was als volgt:
Doel: Denise
Verdediging: Eva, Lotte, Roos, Eliane
Middenveld: Renate, Charlotte, Delia
Aanvallers: Michelle, anne, Vera
Hier kwam helaas voordat de wedstrijd überhaupt begonnen was al een verandering in. Eva
raakte tijdens de warming up geblesseerd aan haar enkel en kon dus niet starten. Mandy
kwam erin en de wedstrijd kon beginnen….
De wedstrijd ging een hele tijd gelijk op. Er werd door beide teams goed gevoetbald en
kansen gecreëerd. De verdediging van Strandvogels was erg sterk en hield het goed dicht.
Onze spitsen hadden de grootste moeite om voorbij deze
dames te komen! Toch waren er een paar mooie kansen door
bijvoorbeeld de corners goed te benutten… De wedstrijd was
zo spannend dat de voetbalschoenen van Charlotte de druk
niet meer aan konden! Halverwege de 1e helft besloten de
schoenen van Charlotte de strijd op te geven. Charlotte kon
helaas niet meer verder spelen want de hele zijkant lag los en
lopen werd daardoor erg lastig.. Snel daarna was het rust de
stand was nog steeds 0-0.
Na een peptalk van Sanne en nieuwe schoenen voor Charlotte
stonden we weer scherp in de 2e helft. Gelijk barstte de strijd weer los! DESS ging nog meer
aanvallend spelen en het doel van Strandvogels stond zwaar onder vuur. En toen was daar
Michelle… Halverwege de middenlijn kreeg Michelle de bal en zette de aanval in, nog ver
van het doel verwijdert werd het schot al gelost.. De bal vloog prachtig door de lucht en vloog
over de keeper. De Keeper was kansloos! 1-0 voor DESS! Hier waren de meiden van
Strandvogels niet op berekent. De strijd werd harder en harder, de meiden van strandvogels
gingen feller spelen. Ook de scheids speelde een duidelijke aanwezige rol in negatieve zin. Zo
werd er vrij partijdig gefloten en had de scheids een hele eigen benadering van de regel
Hands. Blijkbaar behoren nu ook de schouders, rug en billen tot verboden gebied en hier werd
dus ook constant voor gefloten, mits DESS het deed dan want blijkbaar golden de nieuwe
regels niet voor Strandvogels. De frustraties liepen steeds hoger op. 10 minuten voor tijd was
het nog steeds 1-0 maar toen sloeg het noodlot toe.. De meiden van Strandvogels wisten door
onze verdediging heen te breken en keeper Denise kon deze bal helaas niet redden.. 1-1
Na veel protest van DESS tegen de scheids over dit oneerlijke spel vond de scheids het
genoeg. Hij floot af en het was voorbij.. Helaas konden wij deze wedstrijd niet winnen
ondanks het sterke spel van DESS. Voor nu blijven wij 2e staan maar de strijd is nog niet
gestreden!
Groeten, #14
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Verslag van 31 oktober

DESS DA2 – De Zouaven DA1
Zondag werd om 12:00 op eigen terrein de topper gespeeld om de eerste plaats. Zowel Zouaven DA1
als DESS DA2 hadden voor zondag beide 15 punten (alles gewonnen tot nu toe). Dit beloofde dus een
spannende pot en we wilden alles op alles zetten om de titel te pakken. Met 13 dames sterk
begonnen we aan de wedstrijd, de opstelling was als volgt:
Opstelling:
Danielle
Melanie
Yvonne

Tessa

Leonie

Rosan

Rosalie

Wieneke

Maartje
Lydia

Lisa

Wissels: Joy
Michelle (DA1)
Wedstrijdverloop:
Vanuit de aftrap werd er gelijk goed en fel gevoetbald. We speelden de eerste tijd vooral op onze
man in plaats van op onze positie. Dit betekende dat we veel naar achter zakten, omdat Zouaven ver
naar voren doorschoof. We wilden Zouaven niet de ruimte geven om te schieten, omdat we weten
dat zij dit goed kunnen. Door het terugzakken van het hele middenveld, werd er goed verdedigd.
Zouaven kreeg niet echt de kans om op doel te schieten, maar wij hierdoor ook niet. Zodra wij de bal
kregen werd er een lange bal op de spitsen gegeven, maar dit is natuurlijk de meest moeilijke manier
van scoren. We waren dus een beetje aan het puzzelen hoe we het beste het verdedigen en het
aanvallen konden combineren. Iedereen zorgde voor een beetje extra lucht en voor dat extra stapje,
zodat ook het middenveld mee naar voren kon trekken. Deze keus kon je alleen maken, als je wist
dat je je mannetje in kon halen bij een omschakeling. Dit ging redelijk goed en wij kwamen ook tot
een aantal mooie aanvallen. Helaas kwamen wij met een halfuur spelen op 2-0 achterstand. Danielle
verliet de keeperspositie en in ruil daarvoor kwam Denise (DA1) invallen. Danielle voelde haar
knieblessure opkomen en ze besloot om eruit te gaan. Goed dat je die keus gemaakt hebt Daan!
Zouaven maakte veel hands tijdens de wedstrijd en dit creëerde voor ons de eerste goede kansen in
de wedstrijd. Melanie benutte een vrije trap van net buiten de zestien erg mooi: met een harde knal
vloog de bal over de muur en over de keepster in het doel. Zij bracht ons op 2-1 en hiermee gingen
we de rust in. In de rust kon ons niet echt heel veel verteld worden. We speelden op zich goed: niet
fantastisch, maar ook zeker niet slecht. Er was eigenlijk weinig aan toe te voegen, we moesten zo
door blijven gaan en het tempo een beetje opschroeven.
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De tweede helft begon weer net zo fel als de eerste helft, alleen kwamen wij nu wat meer tot
aanvallen en er kwamen mooie kansen uit voort. Wij kwamen op een gelijke stand (2-2) door een
heel mooie pass van Rosalie op Wieneke, die Wieneke met haar buitenkant rechts over de keepster
heen schoot/lopte. Een onwijs mooie combinatie en dit laat dus zeker zien dat wij wel degelijk
kunnen scoren (in tegenstelling tot vorige week tegen Winkel). Doordat Zouaven zoveel hands
maakte, gingen ze hiermee goed de fout in. Een enorm schot op doel werd door de linksback met
haar handen tegengehouden in de zestien. Best wel dom, al zeg ik het zelf, maar voor ons leverde dit
een penalty op. De keuze wie de penalty zou nemen was snel gemaakt: Tessa mocht de bal op de stip
leggen. Net zoals vorige week schoot ze de bal keurig in het hoekje binnen en zij bracht ons op een 32 voorsprong. Hier lieten wij het niet bij zitten en we probeerden de wedstrijd over te nemen. Helaas
zorgde wat chaos en een communicatiefout voor een 3-3 terugkomst van Zouaven. Met nog 15
minuten op de klok, moest het toch nog kunnen lukken?! Helaas kwam Zouaven op 4-3 voorsprong.
De kans op de gelijkmaker werd zowel door Wieneke, Maartje en mij gemist (het waren wel heel
mooie kansen meiden!). Als klap op de vuurpijl schoot Zouaven de 5-3 er ook nog wat rommelig in en
dit was dan ook de eindstand van de wedstrijd. De meest overheersende emotie was BALEN na deze
wedstrijd, omdat wij ontzettend goed terug zijn gekomen van een 2-0 achterstand. Toch kijken wij
ook op deze wedstrijd terug als ‘voldaan’, omdat we ontzettend goed hebben gevoetbald. We
hebben allemaal gevochten en we waren na de wedstrijd helemaal gebroken. Tot aan de slotfase van
de wedstrijd werd er goed gevoetbald, dus dit is ook zeker een wedstrijd waar we positief op
terugkijken.
Zouaven is nu met 3 punten op ons uitgelopen en de competitiestand ziet er als volgt uit:

Volgende week spelen we tegen KGB, wat ook weer een spannende pot beloofd te worden. Zouaven
en KGB moeten elkaar ook nog treffen, dus er is nog van alles mogelijk.
Ik ben hoe dan ook trots op jullie
meiden! Als ik terugkijk naar de
wedstrijd van Winkel en deze
vergelijk met de wedstrijd tegen
Zouaven, dan heb ik een
compleet ander voetbal gezien.
De kansen die we tegen Zouaven
kregen werden er ingeschoten en
zo hoort het ook. Hopelijk spelen
we volgende week weer zo!
#8/19

wie is deze mysteryguest?

ODESSA

9

KGB DA1 – DESS DA2
Zondagochtend om 10:15 vertrokken wij in de richting van KGB. We speelden weer een belangrijke
wedstrijd, want we staan 3 punten boven KGB. In doelpuntensaldo is KGB sterker, dus mochten wij
hier 3 punten verspelen, zouden wij van de 2e naar de 3e plek zakken. Met winst zouden wij niet van
plek wisselen, maar wel 3 punten uitlopen op KGB. Best wel spannend dus..!
De wedstrijd begon met Wieneke op doel, omdat Danielle geblesseerd is. Als reservespelers hadden
we Judith en Essie mee, waar we jullie natuurlijk ontzettend dankbaar voor zijn! De wedstrijd begon
redelijk gelijkwaardig, maar wij waren erg terughoudend. We gingen de duels niet fel genoeg in en
als er een aanval werd gecreëerd werd er niet echt lekker doorgeschoven en overgetikt. Er werden
veel lange ballen richting de spitsen gespeeld, waar zij helaas weinig mee konden. Hier en daar was
er een aanval van ons richting het doel van KGB, maar het grootste gedeelte van de eerste helft
speelde KGB op onze helft. Dit zorgde dan ook in de 21e minuut voor een tegendoelpunt (1-0). In de
30e minuut kregen wij een vrije trap mee. Melanie (dacht ik) schoot de bal over alles en iedereen
heen, waardoor Loren de diepte in werd gestuurd. En we weten inmiddels allemaal dat ze dit kan,
want ze zorgde hieruit voor een heel mooi doelpunt in de kruising: 1-1.
In de rust werd de opstelling hier en daar aangepast; Wieneke bleef de tweede helft ook keepen.
“Hierna is het allemaal heel snel gegaan…”
Vrij snel in de tweede helft (53e minuut) scoorde KGB de 3-1 en gelijk daar achteraan de 4-1. Helaas
kan ik over het vervolg van de wedstrijd niets zeggen, omdat ik deze gemist heb. Ik geloof dat vlak
voor/tijdens de 4-1 (?) er iemands op Wieneke’s hoofd ging staan, waardoor zij er helaas uit moest.
Gelukkig vallen de verwondingen mee, maar dit was zeker even schrikken. Leonie nam de
keeperspositie over.
De wedstrijd is geëindigd met een dik verlies voor ons: 6-1…
Nu staan we 3e en dat blijven we waarschijnlijk ook wel staan, maar we houden onze koppies
omhoog. Tot nu toe hebben we het hartstikke goed gedaan. Wat voor de winterstop allemaal niet
echt is gelukt of wat beter kan, gaat daarna vast beter. We mogen evengoed trots zijn op onze plek
op de ranglijst!
#8
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD

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
Huub, Stef, Thom
Floor, karlijn,
Feline

19-11-2011
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
13:00
uit
tijd
9:00
9:30
13:30

vertrek
7:45
8:30
12:30

wedstrijdnr
122896
124808
88325
106995
wedstrijdnr
159562
112347
84535

wedstrijd
DESS E1 – HSV Sport 1889 E2
DESS ME1 – Always Forward ME1
DESS D1 – de Zouaven D8
DESS MC1 – DTS MC1
Wedstrijd
WSV30 F6 – DESS F2
RKEDO F3 – DESS F1
Andijk C1 – DESS C1

scheidsrechters
Dave Moolevliet
Denise Swier
Simon Spil
John Keesom
rijders
Wout
Myrthe, Stijn
Damian, Jaimy

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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