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       5 december 2011 
 
 
 

 
  

Krappe doch dik verdiende zege Dess. 

  
Na afloop waren er diverse mensen die het maar een matige wedstrijd vonden.Het is maar 
net hoe je het bekijkt . 
Dess moest opboksen tegen een ploeg waar de laatste drie keer van was verloren . 
Tevens is WSW een ploeg die het niet bepaald van aanvallend voetbal moet hebben ,sterker 
nog ze graven zich graag in . Veel mensen achter de bal en het weg is weg principe . Dat is 
altijd moeilijk voetballen en zeker als er teveel door het centrum gaat . 
De zijkanten werden te weinig gezocht en vooral de linkerkant waar Benjamin goed op dreef 
was werd vaak overgeslagen . 
Toch had Dess voor rust op voorsprong moeten komen .Een combinatie dwars door het 
centrum [zo zie je maar ,wat is wijsheid] leverde een grote kans op voor Arthur . Zijn schot 
ging echter rakelings naast .Misschien is het wat om de bal vanuit die positie [ schuin voor 
doel ] met buitenkant rechts te nemen .Maar maby weet je het wel beter en anders vraag je 
het maar even aan Nick . 
De spaarzame pogingen van WSW werden door de achterhoede simpel opgelost .Nico kon 
deze middag met twee vingers in de neus spelen wat hij dan ook prompt deed . 
De rust brak aan met een 0  0 stand wat voor Dess te weinig was gezien het spelbeeld ,veel 
balbezit en goed combinerend . 
 
De tweede helft het zelfde spelbeeld ,Dess voetbalt en WSW ramt weg .De bevrijdende goal 
viel echter maar niet .Geen scherpte voor de goal en te lang aanmodderen lagen hier aan 
ten grondslag. En dan gebeurd toch waar je al zo lang op zat te wachten .Een flitsende aktie 
van Nick in de zestien werd via een overtreding afgestopt . 
Penalty . Dirk was er als de kippen bij om deze pingel om te zetten in een doelpunt .Prima 
gedaan, want je moet er niet aan denken als het een misser was geweest . 
Dess maakte niet de fout om ineens te gaan verdedigen ,de aanval werd opnieuw gezocht 
en er kwamen een paar goede kansen om te scoren . 
Maar helaas geen succes .Vincent kwam nog binnen de lijnen voor de moegestreden 
Benjamin. Hij startte direkt met een dubbele kombinatie met zich zelf wat uiteraard niks 
opleverde . 
De laatste 10 min werd Dess toch wat nerveus en men ging de voorsprong verdedigen 
.Ronald moest onverwacht nog een paar keer alert reageren . 
Hij deed wat we van hem gewend zijn . 
De 1  0 stand bleef echter keurig gehandhaafd en een belangrijke zege was binnen. 
Het is al zo vaak gezegd ; Als je het achter dicht houdt heb je aan een goaltje genoeg . 
  
tr.    
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

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  

 

18-12-2011 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14:00  73289 DESS Da1 – ASV55 Da2 Liesbeth Huisman 

A 12:00  71465 DESS B1 – st George B1  Wiegert Kistemaker 

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 11:00 10:00 54965 Winkel 2  – DESS 2  

 
  
 
     

 
 

Uitslagen zondag 04-12-2011  

 DESS 1 – WSW1 1-0 

KGB 6 - DESS 3  5-1 

Hollandia Ve1 – DESS Ve1 3-1 

Uitslagen zaterdag  03-12-2011  

OSV F7 - DESS F2 1-4 

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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Sinterklaas met de ME1 en de E1 
 

Donderdagavond tijdens de training werden bovenstaande teams verrast met een Sint-avondje 

in de kantine. Er stonden 2 tafels met lekkers klaar, er waren zelfs warme poffertjes, en of het 

afgesproken was, de jongens gingen allemaal om de ene tafel zitten en de meiden om de 

andere.  

Dat kwam mooi uit, want het idee was om de jongens en meiden tegen elkaar te laten strijden. 

De hoofdprijs was uiteraard een chocoladesint, die met elkaar gedeeld moest worden. 

Met de buik vol begonnen ze aan de eerste opdracht: maak een gedicht met de volgende 

woorden: Sint- voetbalveld-kind-chocoladegeld. 

De jongens onder begeleiding van Kim kwamen na een paar minuten met de volgende rijm: 

sint en piet stonden op het voetbalveld 

en elk kind at chocoladegeld 

het is raar maar waar 

maar sint kreeg het allemaal voor elkaar 

op die dag werd iedereen dik 

en het dikst was Nick 

Ja het rijmt wel, maar is het genoeg tegen de meiden onder begeleiding van Sanne: 

sint kwam op het voetbalveld 

met een handvol chocoladegeld 

piet had voor ieder kind 

een chocoladesint 

ieder kind was superblij 

met al dat lekkernij 

de jongens moesten tegen de meiden strijden 

en natuurlijk winnen de meiden 

de strijd begon met deze rijm 

en de meiden hadden heel veel gein 

we hebben veel gezelligheid 

maar nu nemen sint en piet afscheid 

De uitslag liet nog even op zich wachten, want we gingen door met het eerste spel: muizen 

zoeken! Daar waren de meiden veel beter in, 13-7 dus het eerste punt voor de ME1. 

Verrassend genoeg wonnen zij ook het pepernoten eten, Lois wist er maar liefst 26 (!!) 

tegelijk in haar mond te stouwen! Gelukkig wonnen de jongens ook nog een paar spelletjes. 

Gijs wist de hoogste stapel te maken met 48 pepernoten en ook het pepernoten sjoelen werd 

weer door de jongens gewonnen.  Dat betekende een 2-2 stand. Woorden maken met 

chocoladeletters konden ze allebei even goed, dus daar was geen winnaar. Na beraad door de 

“jury” (Jolanda, Anita, Suzanne en Sandra) werd het gedicht van de meiden net iets beter 

beoordeeld, dus met het laatste spel konden de jongens alleen de eer nog redden door er een 

gelijkspel uit te slepen, maar de meiden konden hun overwinning veilig stellen. Jolanda had 

wat zinnen uit sint-liedjes gehaald, en wie het juiste liedje daarbij zong, had een punt. Bij een 

fout antwoord ging het punt naar de anderen. Dit spel werd met overtuiging gewonnen door... 

de jongens! Dus de eindstand was 3-3, en de sint-trofee is op de prijzenkast beland. Gelukkig 

was er voor iedereen nog meer lekkers en een klein kadootje, maar het mooiste was natuurlijk 

deze uitermate geslaagde gezellige avond met de ME1 en de E1! Ook kregen alle voetballers 

nog een zak met bollen mee, en in het voorjaar komt Anita kijken wie de groenste vingers 

heeft. 

 

Sandra                                                                                         (vervolg op pagina 5) 
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(vervolg van pagina 4) 

 

 

 

PS. Wat de resultaten van deze teambuilding bij de E1 teweeg zouden brengen, daar moeten we nog 

even op wachten, want aangezien we al vroeg moesten vertrekken, kregen we pas bij Hollandia te 

horen dat de voetbal afgelast was... Desondanks staan we nog altijd bovenaan :1. DESS E1 8 wedstr. 

24 punten doelsaldo 53-14; 2. Alw. Fw E5 9 gespeeld 21 punten doelsaldo 44-26; 3. VVS E4 7 wedstr. 

18 pnt doelsaldo 31-21. Hopelijk gaat het volgende week (laatste wedstrijd voor de winterstop) bij 

SSV wel door! 
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Wedstrijdverslag  

 

Zaterdag 2 decembermochten we al om 7.45 uur verzamelen om uit te mogen voetballen 

tegen OVC F7 na wat gebel om te vragen of het doorging konden we vertrekken richting 

Amsterdam binnen een half uur waren we eral en konden we ons omkleden in de aangewezen 

kleedkamer.Deze wedstrijd hadden we afgesproken dat Mike de hele wedstrijd zou gaan 

keepen inclusief de penalty`s tijdens het omkleden was het ondertussen gestopt met zachtjes 

regenen en kwam de regen met bakken uit de lucht dus rustig aan doen en niet te vroeg het 

veld op toen we buiten kwamen was er gelukkig weer miezerige motregen we mochten op 

veld 4 a maar daar stonden geen doelen klaar en op veld 4b wel dus gingen we daar inspelen 

inmiddels was de tegenstander ook op het veld gearriveerd en werd er besloten dat we op veld 

4b gingen spelen.De scheidsrechter floot voor het begin en we begonnen meteen met het 

lastig maken voor hun om over te spelen en kreeg Mees de bal na een mooie solo schoot hij 

de 0-1 binnen.Dat was motiverend in het gure/koude rot weer en Marit,Wies en Wout maakte 

het de tegenstander dan ook weer meteen lastig na hun aftrap Jordi en Femke stonden goed te 

verdedigen en af en toe ging Femke zelfs mee naar voren maar dat was geen probleem voor 

Jordi die was in topvorm en hield de tegenspelers goed tegen en kwamen ze er wel voorbij 

dan hadden we Mike nog als sluitpost en die keek zelfs de bal op de paal.Jesse en Mees zetten 

goed druk op hun verdeding en keeper waardoor hun keeper zelf de bal in het doel schoot 0-2 

dat was aardig het spel bleef heen en weer gaan maar we waren blij dat het rust was om ff 

lekker bij te komen in de kleedkamer.De pappa van Mees had de limonade gehaald en daar 

genoten we dan ook heerlijk van we bespraken meteen dat we net zo zouden gaan spelen in de 

tweede helft als dat we in de eerste helft deden want we waren wel van plan om de punten 

mee te nemen naar het mooie West-friesland.De tweede helft mochten wij de aftrap nemen 

om te beginnen en dat ging best goed we speelden de bal meteen goed naar de zijkant we 

kwamen steeds beter in ons spel en dat merkte ook OVC we zaten er steeds goed met zijn 

allen bovenop om hun de bal af tepakken of dat hun niet zo goed konden over spelen naar een 

medespeler hierdoor schoten ze de bal nogmaals in hun eigen doel 0-3 zo werd ons 

zelfvertrouwen steeds groter en na goed voetbal van iedereen kon Mees na een tijdje zelfs de 

0-4 binnen schieten.Onze keeper Mike werd goed gecoacht door zijn pappa maar die kon toch 

niet voorkomen dat OVC in de laaste minuut scoorde wat de einduitslag opleverde van 1-4 nu 

nog snel de penalty`s want de regen kwam ook weer hard naar beneden vallen nu als een 

speer naar de kleedkamer om heerlijk te gaan genieten 

van de warme douche alleen toen kwamen we er achter 

dat er bezoek in onze kleedkamer was geweest toen wij 

aan het voetballen waren want er zat allemaal lekkers in 

onze schoen en bij het raam stond ook nog een bakje met 

lekkernij dus bij deze dank u wel sint en piet. 

 

tot volgende week  

Maickel 
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UITNODIGING voor dinsdagavond 13 december 2011 

 

Aan:  Onze vaste assistent-scheidsrechters (grensrechters, vlaggers): 

 

- Jan Keeman (Dess senioren 1) 

- Cor Vlaar (Dess Dames 1) 

- Anita van Arem (Dess senioren 2)  

- Jan Peter Bos (Dess Dames 2) 

- Remco Bouma (Dess senioren 3) 

- Nico Broers (Dess veteranen 1) 

- Marcel Reus (Dess B1) 

- Henk van de Lagemaat (Dess C1) 

- Petra Slagter (Dess MC1) 

- Gerrie Moolevliet (Dess D1) 

 

Daarnaast zijn uitgenodigd:  onze vaste scheidsrechters: 

 

- Wiegert Kistemaker   Erwin Kan    

- René Aay    Jan Korver 

- Jan van IJzerloo   Bas op den Kelder 

- Sjors Bontekoning   Liesbeth Huisman 

- Simon Spil    René Kool 

- John Keesom    Jan Kok 

- Roland Bontekoning   Dick Poot 

- Koos Bakker 

 

en een ieder, die belangstelling heeft in het onderwerp van de avond.  

 

Op de Dorpsveiling van afgelopen oktober heeft één van onze bestuursleden voor ons 

(assistent-scheidsrechters) een instructieles gekocht (waarvoor onze dank). 

Deze les werd aangeboden door de heer John Jacobs, een dorpsgenoot van ons, die zelf actief  

assistent-scheidsrechter is op het veld in de Topklasse en de hoofdklasse, en zaal-

scheidsrechter is op niveau eredivisie. 

John  Jacobs wil ons graag deelgenoot maken van wat hij zoal tegen komt als assistent-

scheidsrechter, hij wil ons adviseren, tips geven en al onze vragen beantwoorden.  

Bovendien zal hij een gastspreker mee brengen, die hij bekend maakte als “zijn mentor”, 

zijnde de heer Gerhard Verwoort, docent bij de KNVB, voorheen assistent-scheidsrechter o.a. 

van de FIFA. 

 

Alle reden om deze instructieles bij te wonen, welke begint om 20.00 uur (je kunt vanaf 

19.30 uur binnen lopen voor een kopje koffie) en rond 21.30 uur zal eindigen. 

 

Graag tot dinsdag 13 december. Voor meer informatie: Anita van Arem (tel: 599033) 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 
 

10-12-2011 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  159565 DESS F2 – Jisp F1 Sanne Wagemaker 

 10:00  112371 DESS F1 – AGSV F1 Marije Bakker 

 11:15  124807 DESS ME1 – RKEDO ME1 Anita v Arem 

 12:30  152729 DESS MC1 – Spartanen MC1 John Keesom 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 11:00 10:00 157249 SSV E2 – DESS E1 Klaas, Ramon 

 13:00 12:00 89678 West Frisia DP D4  – DESS D2 Luuk S,Huub,Maurits 

 12:15 11:15 82164 Hollandia C2  – DESS C1 Timo, Wouter 

 

17-12-2011 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 9:00 7:45 159555 OFC F6 – DESS F2 Femke, Wies 

 10:45 9:45 86587 Always Forward D9 – DESS D1 Remco, 
Matthijs,Simon 

 
 
 
  
 

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 


