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NIEUWS OVER NICO HUISMAN 
  

Zoals jullie allemaal wellicht al hebben vernomen is Nico Huisman al enige tijd niet meer op 
het complex geweest. Nico ligt in het ziekenhuis alwaar de artsen bij hem het Guillian Barre 
Syndroom hebben vastgesteld. GBS tast de beschermlaag om je zenuwen aan waardoor 
deze minder gaan functioneren en je spierkracht verliest. Tevens kunnen ledematen 
gevoelloos worden. Kortom een hele nare diagnose. 

  
Gelukkig kan GBS worden bestreden. Medicijnen kunnen hierbij helpen maar je lichaam 
moet uiteindelijk het meeste werk doen. Dergelijk herstel kan heel veel tijd in beslag nemen 
en meestal wordt de patiënt in Heliomare opgenomen om het herstel te begeleiden en  te 
bevorderen. 

  
Eind vorige week ging het erg slecht met Nico. Hij is toen overgeplaatst naar de Intensive 
Care. Inmiddels gaat het echter beter en lijkt het alsof het dieptepunt achter de rug is. Nico is 
weer verplaatst en ligt nu op de afdeling neurologie. Hij is nog heel erg zwak en begint 
langzaam te beseffen wat er allemaal met hem gebeurd is. 

  
Nico zou Nico niet zijn als hij zich vanaf de eerste dag al niet druk zou maken over hoe alles 
nu verder moest bij DESS en SEW. We hebben hem verzekerd dat dit op dit moment 
allemaal in goede handen is van anderen. Deze personen willen we als bestuur in ieder 
geval heel erg bedanken. 

  
Indien er mensen zijn die bij Nico op bezoek willen dan kunnen zij contact opnemen met 
Marinel Huisman. Zij is het aanspreekpunt. Marinel is te bereiken op 0622449816. Wel het 
liefst bellen tussen 17.00-18.00uur. Mailen kan ook naar hoimarinel@hotmail.com. 

  
Uiteraard hopen we dat het herstel van Nico doorzet. De kans dat hij dit seizoen nog als 
trainer op het veld staat is echter niet groot. Daarvoor zal het herstel teveel tijd in beslag 
gaan nemen. 

  
We wensen Nico heel veel sterkte en gezondheid toe! 

  
Het bestuur 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

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  

 

11-12-2011 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14:00  60282 DESS 3 – Hollandia 5  

A 10:00  68051 DESS VE1 –VVW VE1  Jan van IJzerloo 

A 11:30  70565 DESS B1 – KGB B1 Wiegert Kistemaker 

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 11:45 10:45 60108 Westfriezen 4  – DESS 2  

 
  
 
     
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Uitslagen zondag 27-11-2011  

 DESS 2 – de Blokkers 4 4-3 

Flevo 3 - DESS 3   

 DESS Ve1 – Andijk Ve1 0-0 

Hollandia Da1 - DESS Da1  0-5 

De Blokkers Da2 - DESS Da2  0-6 

Spartanen B2  - DESS B1 0-1 

Uitslagen zaterdag  26-11-2011  

ZOB F5 - DESS F2 8-0 

Victoria O F3 – DESS F1 2-4 

DESS E1 – RKEDO E3 6-0 

Always Forward ME1 - DESS ME1  7-1 

DESS D1 – Zwaluwen30  D2 5-1 

DESS C1 – de Blokkers C4 10-1 

VVS46 MC1 - DESS MC1 7-0 

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. 

 

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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DESS 2 – De Blokkers 4    4-3 
Zondag 27 november 2011 

 

Zoals een groot man mij eens zei: “Het is de tweede helft waarin het moet gebeuren..”.  

Dit verslag beperkt zich dan ook tot de genoemde periode, met uitzondering van de ruststand; 

1-3. Verantwoordelijk voor de 1 aan onze zijde was onze Kevin. (Speeeel, speeeel..! ;) 

 

Wegens een licht gekneusde vinger aan de hand van uw verslaggever stond ‘De vliegende 

reus’ Ronald deze week tussen de palen bij zijn oude ploeggie. Ook werd Freiderus uit zijn 

bed gelicht om de wat dunne selectie bij te staan. Zo kampt Max met een knieblessure, en kon 

ook Matthijs niet aantreden deze week.  

 

De tweede helft  

 

Met een 3-1 achterstand begon DESS dus aan de tweede helft. Al snel kreeg Vincent een kans 

die de tegenstander alleen nog met een overtreding kon keren. Even buiten de 16 nam Jelle de 

bruutste vrije trap die zijn linkerschoen ooit liet zien. De Verhoef 2011 loopt risico door de 

Van IJperen 2012 te worden overschaduwd.. Zal hij dit zover laten komen..? -to be coninued-   

Met een jesusgang zoefde de  bal de linkerkruising in! 2-3! 

 

De volgende kans was wederom voor Vince, die volgens mij met ieder doelpunt wel iets te 

maken had en dus een lekkere wedstrijd balde. Na een scherpe paas wist hij de bal over de 

keeper heen te krijgen. 3-3! 

De 4-3, en wederom een rede voor een vreugderondje, komt ook op naam van Kevin. Daar 

waar hij een penalty verdiende knokte hij door om de winst en de 3 punten voor DESS 2 

binnen te halen. Grote klasse!   

 

Volgende week weer thuis tegen de Grashoppers om 11:45. De laatste wedstrijd voor de 

winterstop. Sjors en Michel nog bedankt voor de warme douche! Tot trainings of zondag!  
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Veteranen: Dess - Andijk 
 

Een 10 minuten gesprek met meester Jouke Ingen…….. 
 

 
 

Een grote wens van meester Jouke (groep 7) is deze zondag uitgekomen, meedoen met de 

Veteranen. Na een telefoongesprek van 10 seconden met Andre werd de uitnodiging direct 

aanvaard, Jouke mocht als keeper van de Veteranen in de basis. Ondanks de zware nacht 

ervoor was hij om half tien in de kantine, waar ook de rode loper voor hem was uitgerold. 

 

Jouke bekende dat hij een bewogen en zware week achter de rug had. Met het circus van de 

10 minuten gesprekken had hij als jonge leerkracht gesproken met al die mooie moeders. Zij 

wilden allemaal veel langer dan 10 minuten met hem doorbrengen en het ging al helemaal niet 

meer over de kleine dochter of zoon. Wat doe jij vanavond Jouke, ik kan wel wat bijles 

gebruiken….. 

 

En dan de wedstrijd: tegen het oersterke Andijk hadden wij de eerste helft een paar 

doelpunten moeten maken. Maar dankzij Jouke hebben wij de nul kunnen houden, iets waar 

hij als keeper patent op heeft; eindstand 0 – 0. Na afloop van de wedstrijd dronk Jouke 

gezellig een biertje en genoot hij van de kookkunsten van topchef Arie in de keuken.  

Ook grote dank aan onze gastspeler Ruud Wiersma. Gezien de blessures worden Jan Korver 

en Arnold Huisman bij deze uitgenodigd voor volgende week? (Jan, bespreek het anders even 

met Andre). 

 

Tot de volgende keer, Sjaak Mulder. 
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Beste trouwe fans en lezers van de ODESSA, 

Afgelopen zondag ging DESS DA1 vol verwachting naar v.v. Hollandia; de laatste in onze 

poule. Gezien alle wedstrijduitslagen van dit team ging wij er vanuit dat er flink wat 

doelpunten gescoord zouden worden in het voordeel van DESS. We waren fris en 

hadden erg veel zin om te voetballen.                                          

De vrolijkheid kon dan ook niet meer stuk toen bleek dat het A-veld van Hollandia voor 

onze wedstrijd gereserveerd was.  

Daar stonden we dan; aan het begin van DE tunnel die ons naar het veld toe zou leiden. 

Het begin van iets moois…. 

 

Coach van deze dag was S. Bakker en met de volgende opstelling ging DESS DA1 de 

wedstrijd in: 

      Baas 

  Wijdenes   Klijnsma   Sal 

      Brandsen   

  Smal    D. Bakker   Dado 

  v. Proosdij   Langedijk   M. Bakker 

 

In de eerste paar minuten werden er al aardig wat kansen gecreëerd. Jammer genoeg 

had DESS wind tegen en besloot de bal overal heen te rollen behalve in het doel. Maar, 

na iets meer dan 10 minuten deed een mooi spel zich voor tussen Langedijk en van 

Proosdij. Een echte ED-GOAL; met een mooie voorzet van Langedijk en een uitstekende 

plaatsing van van Proosdij werd het 1-0 voor DESS. 

Ongeveer 5 minuten later kwam D. Bakker in actie. Door een wat ongelukkige voorzet, 

(de tegenstander stapte op het been van D. Bakker), kwam de bal bij van Proosdij 

aanrollen en al slalommend langs de tegenstanders schoot zij de bal in het doel: 2-0. 

Intussen werden er een aantal wissels doorgevoerd; C. Admiraal mocht haar kunsten 

laten zien op de plaats van D. Bakker die naar rechts verplaatste waardoor Smal 

rechtsbuiten werd geplaatst.                                                                   

DESS was goed opweg, maar speelde niet haar eigen spel. In de rest van de eerste helft 

werden er weliswaar een aantal kansen gecreëerd, maar tevergeefs. De frustratie was 

dan ook goed te lezen van de gezichten van menig speelster toen zij door DE tunnel 

terug naar de kleedkamer liepen. 

In de rust bevestigde coach S. Bakker dat DESS haar eigen spel kwijt was geraakt in de 

eerste helft. “Dit moet anders, DESS DA1 kan veel beter!”. 

In de tweede helft kwamen E. Admiraal en Appel in het veld, werd D. Bakker 

rechtsbuiten gezet en schoven van Proosdij en Langedijk één plaats naar links. 

 

 

 

 

(vervolg op pagina 8) 
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(vervolg van pagina 7) 

 

Helaas deed deze frisse opstelling niets ten goede aan het spel. Er werd hier en daar leuk 

overgespeeld en aardig wat geschoten op doel, maar de wind hield de 3-0 goed tegen. 

Het laatste kwartier ging DESS DA1 haar ‘ding’ weer doen en kwam het langverwachte 

derde doelpunt wederom door een echte ED-GOAL door van Proosdij en Langedijk.  

De 4-0 kwam niet snel daarna, ook door van Proosdij. De vijfde en laatste goal werd 

wederom gemaakt door van Proosdij door een fenomenale sliding langs de keepster.  

Ondanks dat DESS DA1 haar spel kwijt was, is er goed getikt en maakten wij ons niet gek 

door het besluit van de scheidsrechter om deze wedstrijd de overtreding ‘hands’ te 

negeren en de bizarre opstelling van Hollandia DA1. Voor de nieuwsgierigen onder ons 

volgt deze hieronder: 

     Keepster 

Verdedigster    Verdedigster   Verdedigster  

 Verdedigster  Verdedigster  Verdedigster    

     Voorstopper 

   Middenvelder   Middenvelder 

     Spits 

Desalniettemin wil ik Hollandia DA1 complimenteren voor hun doorzettingsvermogen 

en wilskracht deze wedstrijd. 

Dames, we hebben lekker gespeeld. 

Coach, bedankt voor het coachen en toeschouwers bedankt voor het kijken. 

5-0 is zo slecht nog niet!   

Op naar volgende week 14:00 uur: DESS DA1 – DWB DA1. 

Groetjes,  

#12/Maxime 
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DESS E1 – RKEDO E3 
 

Alweer de 4e thuiswedstrijd achter elkaar (met dank aan de bekerweekenden, waardoor deze 

wedstrijden nu achter elkaar ingehaald worden), wat een luxe! Maar evengoed speelt ieder 

team 6 of 7 keer uit en 6 of 7 keer thuis. 

Omdat Rkedo graag een wissel wilde houden, hadden wij vandaag 2 wissels. Gelukkig was 

het weer niet onaangenaam, dus ook langs de kant was het goed vol te houden. In vaste 

koppels van 2 stond iedereen beide helften 1 keer langs de kant. 

Het begin was weer voortvarend, binnen 10 minuten had Gijs al 2 keer gescoord. Klaas had 

nieuwe voetbalschoenen, en daarmee was hij niet te passeren. Ook Ramon zat goed in de 

wedstrijd en verdedigde stevig. Jeroen en Maarten wisselen elkaar af als laatste man en zijn 

daarin beiden even betrouwbaar. Ook gaan ze allebei graag mee in de aanval. Vince gaat met 

de bal mee, of dat nu achter is of voor, hij pakt graag de bal af en geeft dan een goede pass 

naar de voorhoede. Max wist vlak voor rust ook nog te scoren. 

In de rust moest er een opstootje gesust worden, maar gelukkig had dit voor de wedstrijd geen 

vervelende gevolgen. Nu was het Nick die 2 keer scoorde. Maico had weer een aantal goede 

reddingen en de samenwerking met en tussen de verdediging was vandaag zo goed, dat Rkedo 

helemaal niet tot scoren kwam! Aan Max kwam de eer van het laatste doelpunt toe, waardoor 

de eindstand 6-0 werd. 

Klaas en Gijs schoten nog een mooie penalty binnen, en Maico baalde omdat hij 1 penalty  

doorgelaten heeft, maar hij had ook zeker een aantal fantastische reddingen! 

Al met al een solide wedstrijd vandaag, en ik ben vooral blij dat we niet van onszelf verloren 

hebben door de onenigheidjes. Laten we ons volgende week weer helemaal op het voetbal 

concentreren, want we staan nu (alleen) bovenaan en het zou toch mooi zijn als we dat de 

laatste wedstrijden vast weten te houden. 

Volgende week moeten we al om 8.45 uur voetballen bij Hollandia. Graag om 7.55 uur bij 

Dess aanwezig zijn! 

 

Sandra 

 

P.S. Kijk bij slecht weer vrijdagavond even op hollandia-hoorn.nl voor een eventuele 

afgelasting. 
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We moesten om kwart voor tien vertrekken en om kwart over tien er zijn. Dat werd wat later, 

want Tineke Slagter reed verkeerd. We moesten bij Always Forward zijn, maar in plaats 

daarvan reden we eerst naar De Zwaluwen. 

 Gelukkig wist Anita wel waar we moesten zijn, en kwamen we op tijd nog aan. Om kwart 

voor elf begonnen we.  

In de eerste helft waren wij degene die het eerst scoorden met een mooie voorzet van Lois, 

schoot Valerie hem erin. Helaas kwamen er nog 5 tegen doelpunten bij, maar de moed zakte 

nog niet weg.   

In de tweede helft hebben we er nog 2 tegendoelpunten bij gekregen. Het was wel lastig tegen 

deze meiden, want ze waren erg aan het duwen. We hebben nog gevochten om te winnen, 

maar dat lukte niet, ondanks dat Arie er was om ons aan te moedigen. Gelukkig dat hij er wel  

was, want vorige keer had hij gezegd dat hij nooit meer kwam kijken.  

We hadden wel gewonnen met de penalty’s, Lois, Irene en Nika hadden gescoord.  

Op de terugreis naar Benningbroek kregen we nog een telefoontje van Jan Slagter dat hij bij 

Hartog de politie had gezien. En wij hadden 4 meiden achterin dus reden we om. Toen we er 

later langs reden zagen we niks, maar later bleek dat het de optocht van Sinterklaas was 

geweest.  

 

Groetjes Irene en het team 

 

 

 

 

 

 

 

OUDERS OPGELET! 
Als het eerste elftal thuis een wedstrijd voetbalt, verzorgt DESS een loterij in de pauze om de 
clubkas te spekken. 
Daarbij kunnen wij de hulp van een paar kinderen uit de bovenbouw van de 

basisschool goed gebruiken. Het is de bedoeling dat de aangewezen 

kinderen zich om 13.35 op de betreffende datum melden in de kantine 

bij een barmedewerker. In de kantine krijgen zij instructie over het loten 

verkopen bij de ingang van het DESS-terrein aan de bezoekers.  
Al met al een klusje van ca. 1,5 uur. Als je op onderstaande datum 

niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Dat mag ook iemand 

zijn die geen lid is van DESS. 

  
De volgende kinderen worden op onderstaande datum om 13.35 in de DESS-kantine verwacht: 
  

4/12/11  Irene Slagter en Mandy Vlaar 
  

 Als je op bovenstaande datum niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen! 
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VICTORIA F3 – DESS F! 
ZATERDAG 26-11-2011 

 

VICTORIA  F3 - DESS F! is zaterdag in een 2-4  overwinning voor DESS  

geëindigd. VICTORIA ontpopte zich als waardige tegenstanders 

waardoor het een echte wedstrijd werd. 

 

Alweer een mooie overwinning opgehaald in Obdam deze keer. We moesten er voor 

knokken en we misten nog nooit zoveel kansen maar het varkentje is weer gewassen! 

Na het eerste fluitsignaal ging de wedstrijd aardig gelijk op. Tot Tom na een mooie actie van 

Maliq 0-1 in het net knalde. We kregen nog enkele  

mooie kansen alleen voor het doel maar de keeper van VICTORIA stond zijn mannetje en 

stortte zich steeds voor de bal.  Tom wist met een mooie actie de bal voor het doel te 

brengen waar Maliq en Marriët de bal er net niet in kregen. De terug stuitende bal kwam 

voor de voeten van Tom die zonder aarzelen de verste hoek wist te vinden. Ook VICTORIA 

kreeg de nodige kansen waardoor een voorzet van hen door Stijn pardoes in eigen goal 

terecht kwam 1-2. Stijn liet het er niet bij zitten en trok mee naar voren. Bij balverlies van 

DESS wisten enkele tegenstanders alleen voor Peter te komen die de gelijkmaker moest 

toestaan. Peter besloot dat 2 tegendoelpunten wel genoeg voor vandaag was en hield de 

rest van de wedstrijd zijn doel potdicht. Vijf minuten voor de rust wist Tom zijn hattrick te 

scoren waardoor DESS op 2-3 voorsprong kwam. Het was jammer dat Tom daarna de bal een 

paar keer verzuimde over te spelen anders had de wedstrijd voor de rust al in de knip 

gezeten.  

 

De korte  LIMO-RUST werd benut om nog even met elkaar af te spreken dat we het achter 

niet moesten verwaarlozen en dat Tom meer moest denken aan samen spelen. Davíd zou 

zijn beste beentje voor zetten om een goal te maken.  

Onze F! huppelde alweer snel naar buiten want rust zit er nog niet  in bij onze spelers. De 

tweede helft was spannend want VICTORIA drong aardig aan en Peter moest verschillende 

mooie saves maken om zijn doel schoon te houden. Lang bleef de stand ongewijzigd en DESS 

raakte de lat en de paal of de bal ging net naast, hij wilde er maar niet in! 

Tien minuten voor tijd wist Tom de reddende treffer te maken 2-4 dit Gaven we niet meer 

uit handen. Na de penalty’s werden er handen geschud en vroeg KIM om te mogen 

trakteren….. nee ze was niet jarig maar ze had er gewoon zin in! 

Volgende week zaterdag 03/12 spelen we eindelijk weer eens thuis. 

10.00 uur tegen Grasshoppers F4. We rekenen op veel supporters langs de lijn!! 

 

TEAM ASSIST 

Dit is een online programma waarmee je ons team kunt volgen. Alle ouders worden 

vriendelijk verzocht hun e-mail adres naar Toin ( agm.rijven@quicknet.nl) te sturen. Toin kan 

dan de spelers van zijn team toevoegen aan het programma. Je kunt kijken op 

www.teamassist.nl of een gratis app downloaden met de naam team assist. 

Ga mee met je tijd en zet de F! online……………….. 

 

Sport groeten, Toin  06-22911754  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 

 

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 

 

10-12-2011 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  159565 DESS F2 – Jisp F1  

 10:00  112371 DESS F1 – AGSV F1  

 11:15  124807 DESS ME1 – RKEDO ME1  

 12:30  152729 DESS MC1 – Spartanen MC1 John Keesom 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 11:00 10:00 157249 SSV E2 – DESS E1  

 13:00 12:00 89678 West Frisia DP D4  – DESS D2  

 12:15 11:15 82164 Hollandia C2  – DESS C1  

 
 
 
  
 

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 


