37e jaargang Nr 2

5 september 2011

24 september

Die dag gaan we weer verschillende werkzaamheden in en rond het
gebouw doen.
Ook worden die dag de ramen gelapt.
Dus dames en heren, noteer deze datum alvast in je agenda. Ook
ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.
We beginnen om 9.00 uur. Maar je mag ook later beginnen of 's middags
komen.
Aanmelden of meer inlichtingen bij Afra Appel
tel 591803
Email adres: a.appel@quicknet.nl
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
11-09-2011
veld tijd
A
11:45
12:00
A
10:00
11:45
13:00
14:00

vertrek
11:00
10:45
12:00
13:00

wedstrijdnr
54733
54559
67688
73205
73208
70792

wedstrijd
DESS 2 – Westfriezen 4
Hollandia 5 – DESS 3
DESS VE1 – Berkhout/Kwiek’78
RKEDO DA2 – DESS DA1
VZV DA1 – DESS DA2
Kwiek’78 B2 – DESS B1

Scheidsrechter/ rijders

Matthijs, Martin, Laurens

18-09-2011
veld tijd
14:00
11:00
A
10:00
11:00
A
14:00
A
12:00
B
12:00

vertrek
10:00
10:00

wedstrijdnr
1229
54965
55239
67704
73289
73282
70859

Uitslagen zondag 04-09-2011
WSW 1 – DESS 1
Twisk Tsv DA1 – DESS DA1

wedstrijd
WBSV 1 – DESS 1
Winkel 2 – DESS 2
DESS 3 – Spartanen 4
Twisk tsv VE1 – DESS VE1
DESS DA1 – ASV’55 DA1
DESS DA2 – Winkel DA3
DESS B1 – Always Forward B5

scheidsrechter
C.A.M. Huisman

W. Kistemaker

Uitslagen zaterdag
2-1
2-2

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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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN
dinsdag 13 september 2011 dinsdag 11 oktober 2011 dinsdag 15 november 2011 dinsdag 13 december 2011

Dennis Laan
Ronald ten Pierick
Arthur Admiraal
Marcel Bartels
Tom Beuker
Ramon Poeze
Nico Aay
Siem Admiraal
Sjoerd Beuker
Dian Bakker

Kevin Slooten
Nico Doodeman
Michel Verhoeven
Boogie Molina
Björn de Boer
Jelle Klijnsma
Nico Conijn
Jan Kool
Sam van Diepen
Kees Wagemaker

Sjors Munster
Eric Admiraal
Harm op den Kelder
Erik Appel
Daniël Kool
Mike van Harskamp
Joop Kool
Rob van Aarst
Klaar Swier
Mark Swier

Vincent Vriend
Rubel Kool
Ruben Kistemaker
Sjaak Appelman
Richard van Diepen
Robert Borg
Sjaak Mulder
Roland Bontekoning
Jacob Bakker
Niels Kuip

A.u.b. de doelen van het veld halen en
aan de kant zetten na de trainingen
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Twisk DA1 – Dess DA1 & 2

4 sept. 2011

Waar we vorige week onze eerste oefenwedstrijd tegen SEW hadden. Hadden we deze
zondag onze eerste bekerwedstrijd tegen Twisk. Aangezien Da2 nog geen wedstrijd op het
programma had, konden we hier mooi gebruik van maken. De vele wissels kwamen, door de
drukkende warmte van deze dag, goed van pas. We hebben ook meteen kennis gemaakt met
de talenten uit Abbekerk, die overgevlogen zijn naar Dess.
We begonnen met Melanie als achterste man. Waardoor Lotte eindelijk eens met een gerust
hart naar voor kon schuiven. Lorren, Lisa en Rosan begonnen in de spits, waardoor de
voorhoede geheel nieuw was. Het eerste kwartier ging het spel heen en weer. Dess was iets
meer aan de bal, maar het ging redelijk gelijk op. Onze nieuwe keeper, Denise, had vele
mooie reddingen, maar helaas was Twisk de eerste ploeg die scoorde. Hier was Renate het
absoluut niet mee eens en begon even de sterren van de hemel te spelen. Na een fantastische
voorzet van haar scoorde Lorren gelukkig de 1-1. Het laatste kwartier kwam er dan ook meer
dreiging bij Dess vandaan. Met deze stand gingen we de rust in.
In de tweede helft was Dess nog steeds meer aan de bal. Helaas schoot er eentje van Twisk
een afstandsschot zo hoog en hard, dat hij onverwachts in het doel belandde. En dan kijk je
opeens weer tegen zo’n vervelende achterstand aan. Doordat we zoveel wissels hadden, de
conditie bij menigeen nog niet op peil was en het weer niet echt meehielp, vonden er in de
tweede helft veel wissels plaats. Dat was best wel even wennen. Als je nagaat dat de meeste
nog niet op elkaar ingespeeld zijn. Na heel veel acties, missers en een lichte vorm van chaos,
werd gelukkig nog de 2-2 gemaakt. Lorren gaf een prachtige voorzet vanaf de achterlijn,
waardoor Anne hem gemakkelijk in kon schieten. Dit was ook gelijk de eindstand van de
wedstrijd. Het was volgens Lotte alweer even geleden, dat we een punt gepakt hadden…
Volgende week een gezellig weekendje weg voor de Da1 en hopelijk winst voor de Da2!!
Anne
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Verslag Gemeente Medemblik Jeugdvoetbaltoernooi F1
Op zaterdag 3 september was het eindelijk weer zo ver we mochten weer voetballen en dus
ook vroeg verzamelen we deden me met het Medemblik jeugdtoernooi en mochten naar de
sportvelden van Opperdoes waar we om half tien mochten aftrappen voor onze eerste
wedstrijd maar voor we mochten aftrappen gingen we eerst op de foto met de Burgemeester
van onze gemeente want die kwam namelijk samen met ons de aftrap verrichten.Nadat alle
officiele dingen waren gedaan en twee van onze speelsters (grote klasse Myrthe en Kim)zo
sportief waren om bij de tegenstanders te helpen omdat die maar met zijn zessen waren
gingen we dan toch beginnen.We waren meteen goed bezig en kwamen snel voor de goal van
fc Medemblik waar onze nieuwste aanwinst Jordi de bal zo goed raakte dat hij meteen ook
scoorde 1-0 voor ons dat was leuk we blijven druk zeteen en ja hoor Tom maakte de 2-0 dit
was helemaal te gek en smaakte naar meer en zo ging het ook Maliq 3-0 Mees 4-0 Tom 5-0
Stijn 6-0 Mees 7-0 Jesse 8-0 en Mees 9-0 dat was nog eens een leuke wedstrijd.De tweede
wedstrijd moesten we tegenTwisk f1 we speelden 8-8 dus hadden we wel 4 wissels ook nu
waren we goed aan het aanvallen maar duurde het wat langer voordat het eerste doelpunt viel
maar maakte Tom daar toch de 1-0 na een mooie corner van Mees kon Stijn de 2-0 binnen
schieten doordat we de bal weer snel afpakte van de tegen stander op het middenveld klasse
gedaan Mariet,Femke, Kim en Myrthe kon Stijn ook de 3-0 maken we kregen ook nog een
doelpunt tegen wat de eindstand 3-1 maakte.De derde wedstrijd moesten we tegenSpartanen
F7 deze tegenstander kon ook goed voetballen maar kon ook niet op tegen onze goalgettters
weer scoorde Tom de 1-0 in de wedstrijd was Mike weer herstelt van zijn buikpijn en pakte
goed de bal af van de spartanen we blijven met zijn allen aanvallen en maakte Jordi de 2-0
Stijn de 3-0 Tom de 4-0 en Maliq de 5-0 wat ook de eindstand was in deze wedstrijd.Nu
moachten we twee wedstrijden uitrusten en limonade drinken wat iedere pauze goed geregeld
werd de moeders van Jordi en Mike. De vierde en laatste wedstrijd moesten we tegen
Spartanen F6 we wilde er alles aan doen om ook deze wedstrijd te winnen en daar was dan na
enige tijd aanvallende 1-0 door Mees we bleven ook nu lekker voetballen en daardoor kon
Tom de 2-0 maken Tom had de smaak te pakken en maakte ook de 3-0 de eindstand werd 4-0
door een gezamenlijk doelpunt van Jesse en Mees.We hadden een geweldige ochtend en
kijken nu al uit naar het begin van de competitie.
tot Zaterdag
Maickel
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GEMEENTE MEDEMBLIK-TOERNOOI
De kop is eraf: de meeste jeugd heeft het trainingsveld alweer gevonden en de pupillen
hebben afgelopen zaterdag warm kunnen draaien op het jaarlijkse Gemeente Medembliktoernooi, dit jaar georganiseerd door Twisk, ALC, Spartanen, Asonia Opperdoes, FC
Medemblik en Dess.
Wat betreft Dess: dank aan iedereen, die hieraan heeft meegewerkt; de kantine-mensen, de
scheidsrechters en de manusjes-van-alles.
De prestaties van onze eigen jeugd waren overigens heel behoorlijk: het belooft een mooi
seizoen te worden, bijvoorbeeld voor de E’s (zowel jongens als meisjes) en de D’s.
Ons super-uitgebreide F-team (nog even en we hebben er een tweede F-team bij) wist ook
veel winst te boeken en wat hebben we genoten van de mini’s!
De verdiende medailles waren dan ook voor een ieder op z’n plaats.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
10-09-2011
thuis tijd
10:00
11:30
13:00
uit
tijd
9:00
9:00
14:00

vertrek
8:15
8:00
12:45

wedstrijdnr
122900
144233
82206
wedstrijdnr
12396
124838
107021

wedstrijd
DESS E1 – Spirit’30 E5
DESS D1 – de Zouaven D9
DESS C1 – Always Forward C4
wedstrijd
ALC F3 – DESS F1
De Blokkers ME1 – DESS ME1
ALC MC1 – DESS MC1

scheidsrechter
Jeroen Gerssen
Simon Spil
Anita van Arem
rijders
Peter, Tom, Stijn
Nika
Op de fiets

17-09-2011
thuis

uit

tijd
10:00
10:00
11:30
tijd
10:30
12:00
12:00

vertrek
9:30

wedstrijdnr
112368
124806
106999
wedstrijdnr
122902

wedstrijd
DESS F1 – VVS’46 F4
DESS ME1 – Medemblik ME1
DESS MC1 – SEW MC1
wedstrijd
Always Forward E5 – DESS E1

scheidsrechter
Angelique Moolevliet
Marijke Appel
John Keesom
rijders
Vince, Ramon

10:45
11:00

88157
82540

Spartanen D3 – DESS D1
Opperdoes C1 – DESS C1

Op de fiets
Wouter, Timo

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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