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      21 november 2011 
 
 
 

 
 
 
 

Wieringerwaard smijt Dess van roze wolk  0 - 2  . 
  
Aan een prachtige reeks van vijf overwinningen en een gelijkspel is hardhandig een eind 
gekomen . 
Dess heeft een prachtige kans om[ na het dramatische begin van de kompetitie] aansluiting te 
vinden bij de top van deze klasse laten lopen . 
Je zou toch denken dat Dess na al die overwinningen bol stond van het zelfvertrouwen . Niets 
was minder waar . 
Veel te slap en veel te voorzichtig werd aan de wedstrijd begonnen .W W was feller, alerter en 
fanatieker .Deze jongens lieten echt zien dat zij waren gekomen om te winnen .Het leverde 
hun in eerste instantie echter geen goals op .Na 15 min leek Dess zich toch iets te herpakken 
Er was meer balbezit en de helft van W W  werd meer opgezocht .De Dess voorwaartsen 
konden echter geen vuist maken, zelfs geen halve vinger . 
Toen op het middenveld de bal verspeeld werd [Ruben werd finaal afgetroefd door zijn 
tegenstander] was het raak . 
Een W W speler ging diep en speelde een op volle snelheid liggende mede speler aan die de 
bal in het Dess net joeg  0  1  . 
Even later was het weer raak .Slecht uitverdedigen leverde W W een grote kans op  0  2 .Dess 
was van het padje .Vlak voor rust kwam vanuit het niets toch bijna de aansluitende treffer . 
Arthur tikte de bal uit een voorzet echter tegen de paal .Onder de rust duidelijk afgesproken 
,positief blijven ,geen gezeik tegen wie dan ook en vol op de aanval .Het zag er inderdaad wat 
beter uit . 
W W werd terug gedrongen en het spel speelde zich de meeste tijd op hun helft af .Er zat 
echter geen overtuiging in .Mentaal was Dess niet sterk genoeg om W W de duimschroeven 
aan te draaien .In deze helft kon je goed zien dat W W echt geen wereldploeg is.Zij wisten 
niet een knappe counter te plaatsen ,terwijl daar toch echt wel mogelijkheden voor waren . 
Maar Dess had het niet . Geen heilig vuur ,geen passie ,geen power .Een doelpunt had 
misschien nog wat kunnen veranderen ,maar daar zeg je zowat. 
Er werd misschien een kans afgedwongen en misschien hebben we er nog een[ gemist ] . 
W W strooide nog extra zout in de wonde door bij ieder duel over de grond te rollebollen .Het 
moet gezegd worden dat Dess zich goed wist in te houden en geen domme kaarten op liep . 
Nog een wedstrijd voor de winterstop .Bij winst doet Dess nog volop mee voor de prijzen . 
  
   
tr. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
27-11-2011 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 11:45  55829 DESS 2 – de Blokkers 4 Roland Bontekoning 

A 10:00  67758 DESS VE1 – Andijk VE1 Jan van IJzerloo 

Uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 11:30 10:30 55461 Flevo 3 – DESS 3  

 14:00 13:00 73348 Hollandia Da1 – DESS Da1  

 12:00 11:00 73309 De Blokkers Da2 – DESS Da2  

04-12-2011 
veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14:00  4660 DESS 1 – WSW 1  

A 11:45  76706 DESS 2 – Grasshoppers 3  Rene Aay 

B 14:00  73185 DESS Da1 – DWB Da1 Liesbeth Huisman 

B 11:00  73178 DESS Da2 – Always Forward Da3 Roland Bontekoning 

A 10:00  71465 DESS B1 – St George B1 Wiegert kistemaker 

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 12:00 11:00 59672 KGB 6  – DESS 3  

 11:00 10:00 68013 Hollandia Ve1  -  DESS Ve1  

    

 
 

 
 

Op zaterdag en zondag wordt er niet meer (in het boek) opgeschreven. 
  
 

Uitslagen zaterdag  19-11-2011  

WSV30 F6 - DESS F2 3-3 

RKEDO F3 – DESS F1 0-18 

DESS E1 – HSV Sport 1889 E2 5-2 

DESS ME1 –Always Forward ME1 0-9 

DESS D1 – De Zouaven D8 4-2 

Andijk C1 - DESS C1 9-1 

DESS MC1 – DTS MC1 2-0 

Uitslagen zondag 20-11-2011  

 DESS 1  - Wieringerwaard 1 0-2 

 DESS 2 – Wieringerwaard 2  2-3 

 VW 4 - DESS 3  14-1 

 DESS Ve1 – Woudia Ve2 1-3 

Andijk Da2 - DESS Da1  1-11 

Nieuwe Niedorp Da2 - DESS Da2  afgelast 

 Apollo68 B1G - DESS B1 1-2 

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          
   
  8 januari          2012 Nieuwjaarswedstrijd 
 
11 januari          2012 Bestuursvergadering 
   
  8 februari         2012 Bestuursvergadering 
 
14 maart            2012 Bestuursvergadering 
   
  4 april              2012 Bestuursvergadering 
   
  9 mei               2012 Bestuursvergadering 
   
  6 juni               2012 Bestuursvergadering 
 
17 mei               2012                                                Wedstrijd: Bestuur-Veilingteam 
 
21 t/m 26 mei   2012                                                 Voetbalweek 
 

 

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. 

(let op: schema is iets aangepast t.o.v. vorige Odessa) 

Dinsdag 13 dec 2011 Dinsdag 10 jan 2012 Dinsdag 07 febr 2012 Woensdag 07 mrt 2012 

Vincent Vriend Frederik van der Ven Jelle van Yperen Benjamin Stiel 

Rubel Kool Marco Appel Joost Scholten Dirk-Jan Doodeman 

Ruben Kistemaker Max van Schagen Robert-Jan Wit Mathijs Spijkerman 

Sjors Munster Mathijs Wit Sven Frieswijk Patrick Huisman 

Richard van Diepen Kris Vlaar Lisandro Victoria Jelle Walma 

Robert Borg Joey Vriend Jan Keeman Jaap Worp 

Sjaak Mulder André Appel Marco Kremer Cliff Bean 

Roland Bontekoning Michel Boon Chris Keesom Anthony Molina 

Jacob Bakker Jelle van de Berg Laurens Groot Sjoerd Beuker 

Niels Kuip Mark Vlaar Martin Bakker  
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Aanwijzingen voor de trainers/begeleiders 

 

Trainers 
Doelen 

- Na -iedere- training en/of wedstrijd, zomer of winter, de doelen van het veld. (Dit i.v.m. 

maaien of prikken/rollen van het veld.) 

Kast 
- Iedere trainer heeft een sleutel van een kast, enkele trainers delen een kast. 

- Aan de binnenkant van de kastdeur, hangt een lijstje waarop de materialen staan die in de kast 

zitten. Haal je er spullen voor een training uit, doe die er dan ook weer in.  

- Bij vermissing van iets, dit doorgeven aan Sjaak Appelman; s.appelman88@gmail.com 

Hesjes 
- Tijdens trainingen, nat geworden hesjes uithangen in een kleedkamer i.v.m. schimmel.  

- Laat regelmatig de hesjes wassen. (Indien je een kast deelt, zorg er dan voor dat ze op tijd 

weer terug zijn). 

 

Begeleiders 
Spelerspas 

Spelers moeten een pas hebben anders mogen zij niet mee voetballen.  

Bij problemen voor de jeugd kun je terecht bij Angelique Moolevliet; 

ca.moolevliet@quicknet.nl Voor senioren kun je terecht bij Marijke de Jong; 

leden.dess@gmail.com 
Aan- en afmelden 
Het aanmeldingsformulier is te vinden in de kantine en op de site; www.svdess.nl. Dit formulier graag 

inleveren bij Marijke de Jong; postvak kantine of e-mailen; leden.dess@gmail.com   

Als er leden besluiten te stoppen met voetballen bij S.V. Dess, kan dit -alleen- doorgeven worden aan 

Marijke de Jong via; leden.dess@gmail.com. Bij uitstroomvermelding bij een ander bestuurslid word je 

doorverwezen naar dit e-mailadres. Hierdoor proberen wij de via-via, en daarmee miscommunicatie, 

‘buitenspel’ te zetten. 

Wedstrijdformulier 

Voor het invullen van het wedstrijdformulier zijn er twee voorbeelden beschikbaar in de 

kantine. Deze liggen; bij de formulieren en aan de wand bij de computer in de bestuurskamer. 

Zorg ervoor dat alles goed is ingevuld want dat scheelt DESS veel boetes. 

 Afgelastingen  
Bij slecht weer staan de afgelastingen voor trainingen en wedstrijden op de site van S.V. 

DESS; www.svdess.nl 

Kleedkamers 
Zorg ervoor dat de kleedkamers na de wedstrijd schoon zijn, ook die van de tegenpartij.  

Teamoverleg 

Als je met je team gebruik wilt maken van de kantine of van de bestuurskamer, buiten de 

openingstijden van de kantine, kun je terecht bij Afra Appel; 0229-591803. 

Blessure  
Als er iemand langdurig ziek of geblesseerd is, dit even doorgeven aan Afra Appel; 0229-

591803 of e- mail; a.appel@quicknet.nl  

 

Voor verdere vragen, problemen of suggesties kun je terecht bij Marcel Reus; 06-15601034 
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Vandaag traden we aan tegen Andijk DA2, de één na laatste op de ranglijst. Wij staan echter 

tweede dus het beloofde op voorhand al geen spannende wedstrijd te worden. Maar wel één 

waarin we kritisch naar ons spel zouden kunnen kijken en eventueel nieuwe tactieken konden 

uitproberen.  

We speelden op het allerachterste veld, lekker afgelegen en mistig dus. Gelukkig was de mist 

geen belemmerende factor voor ons spel. Vanaf het begin werd er goed gecombineerd, goede 

diepte/steek passes gegeven waardoor onze spitsen regelmatig door de verdediging heen braken 

en zo diverse kansen creeerden. Al snel was de 0-1 een feit door een mooi schot van Delia 

vanaf de rechterflank. Vlak daarna maakte een speelster van Andijk hands in het 

strafschopsgebied met als gevolg een penalty voor ons. Niemand minder dan keepster Denise 

Baas schoot hem erin. Niet veel later volgden de 0-3 en 0-4 op naam van Vera. Ook Anne 

maakte twee mooie doelpunten achter elkaar, 0-6.  

Door al deze doelpunten werden we misschien een beetje overmoedig en minder secuur. Er 

werd te makkelijk gedacht, te moeilijke oplossingen gezocht, onnodig balverlies geleden, 

ballen slordig weggewerkt of niet goed uitgeschoten bij doeltrap. Dit kregen we dan ook te 

horen van onze nieuwe coach Ed. Hij kijkt kritisch naar ons spel en benoemt niet alleen de 

dingen die minder goed gaan maar buigt dit ook om in concrete tips hoe we dit kunnen 

verbeteren. Hier kunnen we nog veel van leren meiden! Wat ook opvalt is dat wanneer een van 

onze spitsen een diepe bal krijgt of een actie maakt, de rest soms niet eens mee naar voren gaat 

omdat er gedacht wordt dat diegene het 1 op 1 op de keerper wel redt. Maar het is juist 

verrassend als men wel meegaat om tevens een afspeelmogelijkheid te zijn. Zo staat de keeper 

en de verdediging op het verkeerde been en kan de bal zo in het doel getikt worden. Het hoeft 

niet altijd moeilijk en mooi!  

Met name tegen betere tegenstanders kan dit een tactiek zijn waar we veel rendement uit 

kunnen halen. We gingen dit de tweede helft natuurlijk uitproberen. Het was wel even wennen, 

maar er werden mooie passes gegeven en het principe werkte wel degelijk. Doelpunten bleven 

af en toe uit, maar er werd door de spitsen onderling goed gecombineerd.  

Toch vielen er in de tweede helft nog een aantal doelpunten. Twee op naam van Vera, 2 op 

naam van Michelle en Lotte wist ook nog te scoren.  

Volgende week Hollandia, een vergelijkbare tegenstander als Andijk. Hier kunnen we onze 

nieuwe tactiek voortzetten. Ed zal er niet bij zijn, maar we zullen hem trots laten zijn! 

Verder wensen we Nico heel veel sterkte tijdens zijn revalidatieproces in Heliomare.  

 

Eliane & Denise 

 

 

 

 

 

onze wedstrijd: Nieuwe Niedorp DA2 - DESS DA2 is de MIST in gegaan.. 

de scheids was niet optiMISTisch genoeg om de wedstrijd door te laten gaan.. nou, hij weet 

niet wat voor wedstrijd hij MIST.. deze geMISTe wedstrijd wordt later ingehaald!
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Mistige wedstrijd met bloedstollend einde. 

 
We mochten op de mistige,koude zondag ochtend er weer vroeg uit, we gingen dit keer naar 

Hensbroek waar we mochten aantreden tegen Apollo. 

Toen we het terrein opkwamen zagen we nog net het andere doel. 

We begonnen in de volgende opstelling: 

 

     Sjoerd 

 Matthijs   Niels   Martin 

     Kees 

 

     Jacob© 

 Klaas       Jordy 

     Mark S 

 

    Mark V  Jelle 

Chris 

Dian 

Sam  

 

De wedstrijd begon redelijk rustig de bal werd door beide ploegen rustig heen en weer gespeeld 

en er werden weinig kansen gecreëerd om te scoren door beide ploegen. 

Reden voor de coach om te gaan wisselen en dit resulteerde in kansen en zelfs tot een doelpunt 

Chris brak door legde af op Mark V en hij schoof de bal in een leeg doel binnen. 

Dit schudde Apollo op en het kreeg een levensgrote kans: de spits kreeg de bal via een kluts op 

de 5 meter lijn maar DESS werd gered door een sliding van Niels die zijn voet nog net voor de 

bal kon krijgen en de bal ging over. 

Na deze mega kans gingen we de rust in. 

De thee was warm en lekker en er werd de ploeg duidelijk gemaakt dat we het of achter pot 

dicht moest worden gehouden of dat er gescoord moest worden. 

De tweede helft begon met meer kansen aan de kant van DESS maar het werd steeds verslagen 

door de doelman van Apollo. 

Ook Apollo begon kansen te krijgen kon Sjoerd nog een keer ingrijpen maar door een lage 

voorzet die vlak voor doel werd afgemaakt was hij verslagen. 

Dit beloofde dat het nog een spannende slotfase kon gaan worden. 

Uiteindelijk brak Chris door en wist dan eindelijk de Apollo doelman te verslaan en DESS leek 

aan het langste eind te trekken. 

Maar het was nog niet gedaan met het verzet van Apollo uit een vrij trap was de ploeg nog 

gevaarlijk een hard schot in de allerlaatste minuut leek het nog letterlijk en figuurlijk de mist in 

te gaan maar Sjoerd wist de bal wegtestompen en hierop volgde het eindsignaal en is DESS 

nog steeds in the winning mood. 

 

Sjoerd#1   
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Een loodzware duintraining voor de meiden van de ME1 
  

5 november, alweer geen wedstrijd, door het tot nu toe mooie weer valt er weinig in te halen. 

Reden genoeg om er maar eens een duintraining tegen aan te gooien, ze hadden het verdiend.  

De sfeer in de groep gaat goed vooruit er wordt goed getraind alleen in de wedstrijden  

moet nog wat worden gesleuteld vandaar dat ze deze duintraining dik hadden verdiend. 

Dus op naar Den Helder, Anita weet daar de weg, en inderdaad ze had het mooiste plekje van 

Den Helder voor ons uit gezocht. Duinen, strand, bos, kinderboerderij, klimtoren en snackbar 

alles had je daar. 

Maar eerst aan het werk, er moest gevoetbald worden, zand in je schoenen, je zou merken dat 

je op het strand was. 

Noa was voor het eerst mee en viel met haar neus in de boter, lekker rennen over het strand is 

toch geweldig. 

De zon kwam er inmiddels bij, wat wilde we nog meer. Af en toe kon een passerende 

wandelaar het niet laten  een balletje mee te schieten. Even wat drinken en wat chocolade  voor 

meer energie want we waren nog niet klaar. 

Er moest nog meer zand in die kleren mee naar huis. Potje rugby dan maar! Geen probleem 

alleen moesten wij ook mee doen. 

Nou dat hebben we geweten, nu wisten we het zeker, er zat overal zand. Het was een leuke 

zware pot zo in het mulle zand. 

Er hing ook nog een vollybalnet dus daar moest ook nog even gebruik van worden gemaakt. Na 

alle inspanning was het tijd voor een boswandeling, super spannend met al die wilde dieren. 

Alleen zaten de herten achter een hek, maar wilde gelukkig wel geaaid worden. Verderop zaten 

wel hele rare dieren in een hok, het waren de gevaarlijke dessontarius, nog nooit in het echt 

gezien (zie foto). 

Na een patatje en wat drinken brachten we nog even een bezoek aan de kinderboerderij. Daar 

werd door de aanwezige geiten nog wat geknabbeld aan iedere jas die voorbij kwam en konden 

wij nog even naar hartelust knuffelen met de geiten, kippen, varkens en alles wat er nog meer 

rond liep. Nog even een paar keer de uitkijktoren op en neer ( 5 trappen) en de dag was 

kompleet.  

Het leek wel een schoolreisje, wij, als leiding hebben erg genoten en aan de gezichten van de 

meiden te zien hadden ze een leuke dag gehad. zeker voor herhaling vatbaar. Dus meiden blijf 

zo doorgaan dan gaan we nog heel ver komen.  

groeten Anita 

en Jolanda. 
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 Foto’s van de duintraining ME1 

  zwaar hè, zo’n training! 
 
 

   dat kost een broek!! 
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Medemblik tegen Dess ME1 
  

Jammer verloren met 4-0. 

Het was koud en we speelde 8 tegen 8. 

Anna kreeg een bal tegen haar buik en een heel hard tegen haar keel dat deed best pijn 

gelukkig was het rust. Het stond 1-0 en toen 2-0 toen 3-0 en daarna 4-0 door een penalty. 

We probeerde steeds bij het doel te komen maar ze pakte de bal steeds af. 

De scheidsrechter dacht dat we 20 minuten moesten spelen maar we moesten er 25 dus gingen 

we nog  

maar 5 minuten door met voetballen. 

De penalty's hadden hun ook gewonnen, sommige scoorde en andere weer niet. 

groeten Loïs. 
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RKEDO F3 – DESS F! 
ZATERDAG 19-11-2011 

 

RKEDO  F3 - DESS F! is zaterdag in een verpletterende 0-18 geëindigd. 

Dess speelde een uitstekende pot voetbal tegen een tamelijk zwakke 

tegenstander. 

 

De wedstrijd 

 

Met drie auto’s van Peter, Stijn en Maliq vertrokken we jongstleden zaterdag naar de Goorn. 

Het zonnetje probeerde met alle macht de ochtendmist te verdrijven en dat lukte aardig 

aangekomen bij RKEDO was de mist bijna geheel opgetrokken. 

In de kleedkamer leek het wel of er storm op komst was, want de F1 maakte zoveel lawaai 

alsof de hele Arena erin geperst was. 

De spelers stormde het veld op waar we onderweg nog wat verdwaalde zwarte pieten tegen 

kwamen. 

 

Het C1 veld ligt helemaal achter in het sportcomplex en we hadden nog even tijd om de 

spieren op te warmen. Doordat de tegenstander voorgesteld had met 8 spelers te spelen had 

DESS maar één reserve. De coach wisselde de reserve vrij vlot dus iedereen was zo weer aan 

de beurt om het veld in te gaan. Na het eerste fluitsignaal leek de tegenstander behoorlijk 

gelijkwaardig want we kwamen niet echt door hun verdediging. Maar na een minuut of zeven 

viel onze eerste goal door een mooie poeier van Tom. Daarna volgde Stijn met twee mooie 

punten en wist Marriët doel te treffen 0-4 Nog voor de rust wist onze F1 twee keer te scoren 

waarvan een eigen inzet. 

 

In de LIMO-RUST dronken we gulzig twee bekers limonade en iedereen wilde zo snel mogelijk 

het veld weer op. We kregen er nog een paar supporters bij want naast de opa van Marriët en 

Kim kwam ook Klaas-Jan nog even kijken. Tsjonge wat hadden jullie er zin in vandaag! Onze F1 

overtuigde vandaag zeer, er werd goed samengespeeld, er waren mooie individuele acties en 

de tegenstander werd steeds door goed dekken in een vroeg stadium de bal ontfutseld. Eén 

goal moet ik er echt even uitlichten toen Tom en Maliq op Barcelona-achtige manier de bal 

naar elkaar tikte waardoor de keeper niet meer wist waar hij had. Grote klasse mannen! Het 

was ook goed om te zien dat de goalgetters aardig over het team verdeeld werden, Tom met 

een stuk of zes, Stijn met 4 doelpunten, Maliq met 3 doelpunten, Marriët met 3 treffers, 

Kacper die zijn eerste punt mocht scoren en 2 eigen inzetten. Vol ongeloof stond iedereen aan 

de kant te kijken dit hadden we nog nooit meegemaakt.  

Wat een doelpuntenfestijn 0-18 ####$$$$****!!!! 

Zou het misschien komen omdat zwarte Piet op het complex aanwezig was? Ik weet het niet 

maar het beloofd een mooi seizoen te worden! 

 

Volgende week zaterdag 26/11 spelen we uit tegen VICTORIA O F3 

9.00 uur verzamelen bij DESS 10.00 uur spelen. Tot dan. 

 

Toin 06-22911754  

 

(vervolg op pagina 12) 
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(vervolg van pagina 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Wil iedereen zijn telefoonnummer even mailen naar  agm.rijven@quicknet.nl  

ik heb nog geen telefoonlijst van de nieuwe F! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iedereen was weer aanwezig vandaag, maar niet allemaal op tijd, dus de eerste wissels stonden 

al vast. In onze vertrouwde opstelling konden we weer lekker voetballen. In de eerste minuut 

werden er al 3 doelpogingen gedaan, maar niet gescoord. Daarna ging HSV in de aanval, en die 

zat gelukkig ook niet. Na een aantal aanvallen was het dan toch raak, Gijs gaf een mooie 

voorzet en die werd netjes ingeschoten door Nick. Daarna volgde de gelijkmaker door HSV. Na 

vorige week voor het eerst gescoord te hebben, wist Vince vandaag weer met een bekeken 

schot te scoren. Laten we daar een traditie van maken! De achterhoede had het allemaal goed 

onder controle, met name Klaas speelde een zeer goede wedstrijd. Hij ving vele aanvallen op 

en wist de bal goed over te spelen. Met een 3-1 voorsprong mochten we rusten.  

Het bleek dat de bal aan de zware kant was, dus na de rust zorgde scheidsrechter Jaimy voor 

een lichtere bal. Het hielp niet echt, want het bleef niet zo lekker lopen vandaag, het overspelen 

werd een beetje vergeten. HSV deed dat wel beter, maar toch konden ze het niet winnen. 

Jeroen, Ramon en Klaas onderschepte weer veel aanvallen, en Maarten ging zelfs geregeld mee 

naar voor. Nick en Max scoorden snel achter elkaar, maar daarna zakte het weer wat weg. HSV 

soorde nog 1 keer tegen, ze kregen heel wat corners aan het eind, maar Maico stond heel goed 

te keepen en de overwinning was binnen (5-2), en de traktatie ook. Volgende week thuis tegen 

Rkedo gaan we er weer een goede en sportieve wedstrijd van maken! 

 

Sandra 

 

 

 

  stand competitie DESS F! 
  Team Gespeeld Punten 

1 SEW F3 8 24 

2 DESS F1 8 21 

3 Zwaluwen 30 HCSV F2 7 18 

4 Spirit'30 F5 8 18 

5 Blokkers De F7 6 12 

6 Grasshoppers F4 7 12 

7 Victoria O F3 8 12 

8 Spartanen F5 8 12 

9 ALC F3 8 8 

10 Kwiek 78 F3 7 6 

11 VVS 46 F4 8 4 

12 Always Forward F7 6 3 

13 RKEDO F3 8 3 

14 AGSV F1 7 1 
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Alle kopers bedankt! 

Van de opbrengst van de Verkade chocoladeletter actie hebben wij voor onze jeugd mooie 
reserveshirts kunnen aanschaffen.  Iedereen bedankt voor het kopen van deze letters. 
Vanaf deze week komen onze ME en MC de bestelde letters bij u thuis bezorgen. 
Voor de 7-tallen zijn er prachtige groene shirts aangeschaft. Op onderstaande foto geshowd 
door de ME1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor de jeugd 11-tallen zijn blauwe shirts aangeschaft. Hieronder geshowd door de D1. 
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Wedstrijdverslag Dess f2-WSV30 
 
In het half schemer stonden we klaar bij dess om onze uitwedstrijd te spelen bij wsv30 in 
wormer.Na vele misbanken later stonden we op een nog wat bevroren voetbalveld. Even 
lekker warm draaien en de sfeer zat er goed in.Het team was zo op dreef dat het ook niet 
anders kon dat een bal te water ging. Gelukkig heeft tamara geen watervrees en met goede 
aanwijzingen van peter was de bal zo op het droge.{zie foto}  
Nu ter zake....De wedstrijd was een knaller!Van het begin tot het eind moest ons team goed 
verdedigen want de tegenstanders waren sterk en kwamen vaak dicht bij het doel.In het 
middenveld waren de kanjers mike,wout,jordie en wies.Ze waren fel en schopte de bal zoveel 
mogelijk de goede kant op en daar kwamen een paar mooie glij partijen van. Mees stond op 
doel en had moeite om ze allemaal tegen te houden. Hij werd goed bii gestaan door onze 
Femke maar naar een paar goede reddingen van onze doelman kon toch niet worden 
voorkomen dat wsv het eerste doelpunt scoorde.Na deze heftige 20 minuten was het tijd voor 
een limonadeborrel en een goed gesprek met coach maikel.De tweede helft ging net zo van 
start nu was het mike zijn beurt op keep en die kreeg het ook zwaar te verduren. Marit ons 
driftkikkertje is voor niks en niemand bang en gaf een super voorzet zodat mees hem er in 
kon knallen dat is wat je noemt teamwerk. Onze Jesse was ook lekker bezig hij had zelfs tijd 
om in deze spannende wedstrijd nog even een melktand te wisselen en gewoon doorspelen. 
We eindigden met een gelijk spel van 3-3. Helemaal niet slecht. Ik ben zeer trots op ons f2 
team. Lekker zo blijven door spelen.  
 
Renate 
 

 

  . 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
Vrijdag 25-11-2011 

uit tijd vertrek wedstrijdnr Wedstrijd rijders 

 18:00 17:00 107026 VVS46 MC1 – DESS MC1 Mariska, Marloes,Floor 

 

26-11-2011 
thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  122899 DESS E1 – RKEDO E3 Dave Moolevliet 

 11:30  86451 DESS D1 – Zwaluwen 30 HCSV D2 Simon Spil 

 13:00  82724 DESS C1 – de Blokkers C4 Anita van Arem 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10:00 8:45 159563 ZOB F5 – DESS F2 Femke, Wies 

 10:00 9:00 112377 Victoria O F3 – DESS F1 Stijn, Myrthe 

 10:45 9:45 124816 Always Forward ME1 – DESS ME1 Nika 

 

3-12-2011 
thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  112367 DESS F1 – Grasshoppers F4 Nick Karsten 

 10:00  124810 DESS ME1 – de Blokkers ME1 Casper Smit 

 11:30  106996 DESS MC1 – BKC/SVAP 74 MC1 John Keesom 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 8:45 8:00 122929 Hollandia E3 – DESS E1 Maiko, Jeroen 

 9:00 7:45 159564 OSV F7 – DESS F2 Mike, Mees 

 10:45 9:45 86587 Always Forward D3 – DESS D1 Remco,Matthijs,Simon 

 14:45 13:45 83987 De Zouaven C4 – DESS C1 Nick V, Timo 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf aankomend weekend is de prijs van het snoep en chips verhoogd naar € 0,80 ipv € 0,70. 
 

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 


