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                    37e jaargang  Nr 24           
  

 

                    

       20 februari 2012 
 
 

 

 

 

 

Oproep…..oproep……oproep!!!!!!! 

 

 

Wie wil er per 1 mei 2012 de Odessa’s  drukken en zorgen dat zij bij de bezorgers komen. 

Na de zomerstop neem ik het weer over. 

Je kunt ingewerkt worden. Ik kan mijn tijd aanpassen,  je wegwijs maken, zodat je weet hoe 

het allemaal werkt. 

Moeilijk is het niet. 

Als niemand zich meld zal de Odessa alleen in deze periode digitaal te lezen zijn. 

Voor vragen kun je terecht bij Eveline Keeman tel: 591299. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

26-02-2012 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 11:00  76706 DESS 2 – Grasshoppers 3  

A 09:30  68447 DESS Ve1 – Hollandia Ve1 Jan v IJzerloo 

A 14:30  212867 DESS Da1 – De Zouaven Da2  

A 12:45  212868 DESS Da2 – VZV Da1  

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 14:00  1171 Zuidermeer 1  – DESS 1 E. Boekel 

 

04-03-2012 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 13:00  62381 DESS 2 – De Koog 2  

A 09:30  152343 DESS 3 – Westfriezen 10  

A 14:45  212895 DESS Da1 – Strandvogels Da1  

A 11:15  212896 DESS Da2 – de Zouaven Da1  

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 14:00  1486 Vesdo 1  – DESS 1 S. Bierman 

 10:30 09:30 68194 Andijk Ve1 – DESS Ve1  

 13:45 12:30 205296 DWB B1 – DESS B1 Op de fiets 

 
 
 

                     

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 



ODESSA                                                                                                                                3 

 
 

Agenda: 
      
      
   
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. 

 

Woensdag 7 mrt2012 Dinsdag 3 april 2012 Dinsdag 1 mei 2012 

Benjamin Stiel Arjan Bakker Frederik van der Ven 

Dirk-Jan Doodeman Jurgen Lighthart Marco Appel 

Mathijs Spijkerman Niek Nijland Max van Schagen 

Patrick Huisman Robert Boersma Mathijs Wit 

Jelle Walma Yogi Damasco Kris Vlaar 

Richard van Diepen Nick Hiemstra Joey Vriend 

Cliff Bean Marco Klaver André Appel 

Anthony Molina Ruben Guldenaar Michel Boon 

Sjoerd Beuker Mathijs Rood Jelle van de Berg 

Robert Borg Mark Vlaar 
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Winkel 2 – Dess 2   2-3 
Zondag 19 februari 2012 

 

Niet afgelast..? Vic..?!! Wakker worden.. Voetballuuh!! –Lively up yourself ;) 

 

Terwijl Victor ‘de bierdoppen uit zijn ogen pulkte’ (D-J D) reden we terug uit onze hoofdstad 

na een avondje banjeren. Onderweg liet de zon zich al zien en groeide de drang om weer 

eens lekker een zondag naar Boertje te schreeuwen dat hij zich niet zo druk moest maken.  

Met een “met liefde” door Jelle gesmeerde boterham als brandstof hadden ook wij geen 

excuus meer om de 3 punten te laten liggen. 

 

De wedstrijd 

 

Sven ‘woande’ zich in de kleedkamer van Ajax (Of Heereveen, net waar je gek van ben..;) 

Wat een luxe om met al dit talent de opstelling voor te dragen; Eric Appel en Patrick, net 

terug van wintersport en dus topfit, stonden gelukkig ook weer zonder botbreuken om 

rugnummers te vechten. (Sme)Eric was als liefhebber van de sport, vrij zijnde van het 1
e
, ook 

meegekomen om de overwinning veilig te stellen. Victor, ook weer heel terug uit Canada er 

weer bij en ook Robbie Boersma stond weer paraat om zich eens goed in het zweet te 

werken. Helemaal gelukkig was ik om ook het geluid van Mattthijs, die niet altijd speelt maar 

toch zo goed als áltijd aanwezig is, weer te horen. 

 

De eerste helft speelden we vóór de wind en hadden ook ‘de wind mee’. Deze wedstrijd was 

voor tegenstander Winkel een belangrijke omdat zij dan bovenaan zouden komen te staan.  

Na een goede aanval, de 1-0 van Winkel; een voorzet en een halve omhaal in de verre hoek. 

Een mooie goal, kon ook ik niet ontkennen. Maar gelukkig wist onze Vincent al snel de 

gelijkmaker binnen te trappen. Opgelucht haalden wij adem. 1-1   

     

Een minuut of 10 later gebruikte Jelle zijn verfijnde trap om de terecht verkregen vrije trap in 

de hoek te plaatsen (dit terwijl de keeper nog bezig was de muur neer te zetten vanuit zijn 

andere hoek). Maar dit maakt de goal en het schot er niet minder op. (misschien zelfs wel 

meer.. ;) 1-2. 

 

In de rust werd Ruben Kool die ik ook heel wat meters heb zien afleggen gewisseld voor Eric 

Admiraal. Er werd gevochten, goed gespeeld en ook op het veld viel niks aan te merken.  

Net als Patrick vond ook Niek zijn positie (voorstopper) niet helemaal het einde maar “in 

dienst van het team” speelde ook hij een geweldige wedstrijd.  

Achter Niek stond onze rots in de branding Bartels alles weer in goede banen te leiden. We 

hebben weer van je genoten, ouwe geweldenaar! Ook kreeg Boogie toegefluisterd dat hij 

best eens op goal mocht laaien als hij een keer niet wist wat met de bal te doen. Met zo’n 

hard schot moet hij toch op z’n minst een keer gevaarlijk kunnen zijn. 

 

 

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

 

De tweede helft beloofde een stuk moeilijker te worden. Met een volle tegenwind was het, 

op een aantal uitbraken na, verdedigen geslagen. Gelukkig vergrootte Boogie na ongeveer 

een kwartier voetbal onze voorsprong. Na een goede combinatie met Victor beukte hij de 

bal over de keeper de verre hoek in. Vette goal! 1-3! 

 

 

Buurman Michel Verhoef zat gelukkig ook weer op de bank en verving ongeveer de laatste 

20 minuten Robert, die gedurende de wedstrijd veel gevaar uitstraalde. Blij dat je er weer bij 

was man! Een kwartier voor tijd de 2-3; een handsbal en een penalty. Het was een 

spannende wedstrijd maar verdiend gewonnen mannen! Lekker!  

 

* Ik wil eigenlijk nog een opmerking maken over de vrije trap die we tegen kregen maar dat 

doe ik aanstaande zondag wel voor de wedstrijd.  

 

Zie jullie allemaal weer mannen! Bedankt voor de inzet!  
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Dess Da1 – KGB Da2                Bekerwedstrijd 
 

Onze laatste wedstrijd werd gespeeld begin december. Daarnaast is er sinds de winterstop 

misschien 1 á 2 keer getraind. Er waren slechte weersvoorspellingen voor zondag  19 februari, 

maar uiteindelijk ging het gewoon door. Redelijk onvoorbereid en met het carnaval in ons 

hoofd kwamen we op het terras bijeen. Het zonnetje scheen en de lucht was blauw, dus KGB 

kom maar gauw!! We hadden er eigenlijk toch wel zin in. Er waren van Dames 1 veel 

afberichten wegens carnaval of vakantieverplichtingen. Gelukkig konden we een beroep doen 

op de Dames 2, die ons graag wilden helpen. Aangezien KGB bij hun in de competitie toch 

wel de gedoodverfde favoriet is. Dus bij dezen: Loren, Lisa, Rosalie, Corine en Melanie 

hartstikke bedankt!! Voordat de wedstrijd begon moesten we, bij ons mooie tenue, nog 

blauwe sokken aantrekken van de scheids. ‘Ach ja ... Het is toch nog carnaval!’. Melanie 

vond dat er nog te weinig supporters langs de lijn stonden. Ze had het nog niet gezegd of paps 

en mams kwamen aanlopen, gevolgd door nog vele andere belangstellende. Echt leuk dat er 

zoveel supporters waren! 

 

Opstelling:                                              

                                                                Denise 

                      Renate                                Lotte                             Marijke 

                                                                   Delia 

                      Melanie                           Charlotte                          Lisa 

                                     Vera                     Anne                Michelle 

 

Wissels: Suzanne, Loren, Rosalie, Corine                            Coach: S. Bakker 

 

Toch wel lekker zoveel wissels, als je naar de gemiddelde conditie kijkt.  

Dess begon met de aftrap en was gelijk zeer aanwezig op de helft van de tegenstander. 

Jammer genoeg voor lang, want ze waren technisch erg sterk. Het spel ging erg heen en weer 

en we kwamen nog redelijk voor hun doel. Na vele mooie acties van Denise en een goede 

samenwerking in onze verdediging, wist er toch een van KGB tussendoor te glippen. Helaas.. 

0-1 achter. Al snel volgde ook het tweede doelpunt uit een onverwachte hoek. Een formidabel 

schot van buiten de 16 meter ging zo over onze keeper heen. 0-2 achter, tegen zo’n 

tegenstander, geen schande. Maar er was toch meer uit te halen? Er was nog hoop en 

wilskracht, dus gingen we er vol goede moed weer tegenaan.  

We kwamen steeds meer op hun helft en KGB kreeg het al een beetje benauwd. Na een mooie 

corner van Michelle die werd naast gekopt volgde nogmaals een corner. Deze kwam weer 

mooi in het doelgebied terecht. Anne probeerde met man en macht zich te verlossen uit de 

armen van de tegenstander. En wist de bal met het puntje van haar schoen naar het doel te 

tikken. Corine speelde hier goed op in en wist de bal in het doel te schieten. Op het moment 

van schieten werd er helaas (voor haar) afgefloten omdat de tegenstander van Anne 

overduidelijk een overtreding was begaan. Het doelpunt werd afgekeurd en de bal kwam op 

de stip. Gelukkig werd de penalty er door Anne ingeschoten en stond het evengoed 1-2. Nog 

geen 5 minuten later schoot Michelle na een mooie actie de bal voor het doel. De keeper had 

niet genoeg grip op deze bal waardoor Anne hem alleen nog maar hoefde in te tikken. We 

gingen met 2-2 de rust in. 

 

(vervolg op pagina 7) 
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(vervolg van pagina 6) 

 

 

Vera was ondertussen uitgeschakeld door een enkelblessure, dus Loren en Rosalie werden 

ingezet. De rest van de wissels waren al eerder ingebracht. Na de rust hebben we veel op onze 

helft gespeeld. De eerste 10 minuten wisten we het nog redelijk onder controle te houden. 

Maar toen sloeg de zwakke conditie toch wel toe. Waar wij steeds meer balverlies lijden, won 

KGB het nog vooral op technisch gebied. Daardoor werden nog twee fraaie goals gescoord 

door KGB, dus stonden we 2-4 achter. Toen kwam het besef wel dat er niet meer in zat. De 

koppies gingen wat meer hangen en het vuur was er uit. Helaas kregen we in de laatste 5 

minuten nog 3 goals om onze oren die tot een eindstand van 2-7 leidde.  

Oké, we zijn niet door met de bekercompetitie. We hebben de eerste helft lekker gespeeld. 

We moeten gaan werken aan ons conditie. En het was een mooie wedstrijd om in te komen 

voor onze nieuwe competitie. Woensdag een oefenpotje tegen de blokkers Da1 (2
e
 klasse), 

toch benieuwd wat voor uitslag die wedstrijd ons brengt. 

                                                               #11 

Anne 
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ME-1 

Zaterdag, weer onze eerste wedstrijd van dit jaar. We zijn iets lager ingedeeld dus speelde we 

tegen always forward me2 ipv tegen me1. Het is 

dan ook niet gek dat we met 11 tegen 0 hebben 

gewonnen. 

We begonnen voorzichtig met 8 tegen 8. In de 

rust stonden we al 7 - 0 voor met mooie 

doelpunten van lisa en valerie voorzetten van lois 

en amy. Tweede helft gingen we ons eigen spel 

spelen en hadden ze 3 opdrachten mee gekregen. 

Margot was helaas geblesseerd geraakt, we hopen 

dat het meevalt. Om onze meiden iets meer 

ruimte te geven speelde we met 7 tegen 8. Ik had 

aan gegeven dat ik geen koffierondjes wilde zien 

op het veld want dan zou ik koffie gaan serveren 

op het veld. Dus geen samenschooling op het 

veld. 

Iedereen is aanspeelbaar.  Punt 2 vraag om de bal 

als je vrij staat. Punt 3 kijk aan wie je de bal kan 

afgeven, overspelen dus. Er vielen in de tweede 

helft wel minder doelpunten maar het spel was 

veel beter. Ik heb geen koffie hoeven serveren op 

het veld, iedereen stond op zijn eigen plekje er 

werd gevraagd om de bal.  Het overspelen is nog 

wel iets waar we op gaan oefenen want veel 

ballen kwamen niet aan bij de gene voor wie hij 

was bedoeld. Maar ondanks dat ben ik super 

trots. Amy en Irene scoorde in de tweede helft de 

doelpunten, aan gegeven door Noa en Mandy. 

Achter in hadden Nika , Mandy, Irene en Noa het 

rustig en de enkele aanvallen op het doel werden 

vakkundig weggewerkt. Anna had het door het 

vele stilstaan wel koud gekregen. Ik hoop 

volgende keer meer actie voor jou. Want tegen 

de doelpaal leunen is ook maar niets.  

Meiden geweldig gespeeld.  

Gr Jolanda.  
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Gelukkig, na een voor het gevoel lange winterstop konden we eindelijk het veld weer 

op. Na het behalen van het najaarskampioenschap in de 5e klasse, zijn we nu bij de 

betere teams uit de 4e klasse ingedeeld, dus het was heel spannend of we wat in te 

brengen zouden hebben. De aftrap voor de nieuwe competitie was in Obdam, op 

kunstgras, dat wel. We waren mooi op tijd, dus een half uur voor aanvang stond 

iedereen al paraat. Eerst werd het doel met tegenwind verdedigd, dat bleek later een 

strategische keuze. Eenmaal begonnen, bleek Victoria aardig te kunnen voetballen. Ze 

speelden goed over en stonden (te) vaak vrij voor het doel. De 1-0 kon dan ook niet 

uitblijven. Dess probeerde er wel iets tegenover te zetten, maar een doelpunt bleef 

vooralsnog uit. Voor het eerst sinds hele lange tijd gingen we met een (weliswaar 

kleine) achterstand de rust in.  

We bespraken in de rust dat de dekking beter moest, en dat we met meer plezier en 

vooral passie moesten gaan voetballen. Laat maar zien dat je voetballen echt het 

allerleukst vindt om te doen! En natuurlijk was het ook gewoon lekker dat we de 2e 

helft wind mee hadden. Al vrij snel werd de 1-1 erin geschoten, maar Victoria gaf zich 

niet zomaar gewonnen. Ook zij hadden goede kansen op een doelpunt, maar toch viel 

de 1-2 in ons voordeel. Beide ploegen bleven strijden voor de winst, het was erg leuk 

om te zien. Vlak voor tijd werd de wedstrijd definitief beslist, doordat Dess ook de 1-3 

nog wist te scoren. Een prachtig resultaat deze eerste wedstrijd! Alle supporters van 

DESS waren supertrots op deze prestatie, en de jongens waren terecht door het dolle 

heen. Heel goed gevoetbald (met name de 2e helft) met z'n allen! 

Volgende week zijn we toch vrij, op 3 maart (laatste zaterdag van de 

voorjaarsvakantie) spelen we de volgende wedstrijd, uit bij West-Frisia. 

 

Sandra 
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DESS F1 – ASONIA F1 
ZATERDAG 18-02-2012 

 
DESS F1 – ASONIA F1 is zaterdag in een 5-0 

overwinning voor DESS  geëindigd. Na de lange 

winterstop stonden onze spelers te trappelen om de bal weer te 

laten rollen op het veld. 

 
Eindelijk was het dan zover we mochten weer het veld op…….. 
Na de vorst periode die werd overbrugd met voetballen en trainen in de 
zaal was iedereen blij dat we weer eens op gras konden voetballen. 
Gelukkig was de grasmat van prima kwaliteit en zorgde alleen de straffe 
wind voor een kille ochtend. Stijn was als eerste aanwezig toen ik met 
Maliq de kleedkamer opzocht. Even was het billen knijpen of we wel met 
een compleet elftal de grasmat konden betreden want onze keeper en 
Davíd en Kacper kwamen een tikje te laat binnen. Dat kan beter boys!! 
 
Nu we voor het eerst aantraden in de nieuwe voorjaarscompetitie waren 
we nieuwsgierig naar onze tegenstanders. Asonia uit Andijk bleek te 
bestaan uit een stel uit de kluiten gewassen jongens dus de mouwen 
moesten opgestroopt worden. DESS speelde een goede eerste helft waarin 
Tom en Stijn elk een doelpunt voor hun rekening namen. In de tweede 
helft zorgde Maliq en Mees voor 3 en 4-0. Tom kreeg vervolgens een 
gigantische kans om 5-0 te maken maar schoot de penalty jammerlijk 
naast……….. we zullen maar denken een tikkie te gretig Tom! 
De wedstrijd vond zijn slot akkoord met een 
eigen treffer van Asonia als gevolg van de 
pressie die DESS ten toon spreidde. 
We eindigden met een mooi penalty reeks 
waar Peter eindelijk zijn handen konden 
warmen want al met al was er vandaag niet 
veel te doen voor hem. 
 
Lekker begin voor onze 3 meiden en 7 
jongens uit de F1, volgende week weer 
vlammen en allemaal op tijd??? 
 
Sportieve groeten, Toin 
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TOERNOOIEN-AGENDA  - DESS-JEUGD 2011/2012 
 

 

Datum      Locatie   Dess-team 

 

 

 

7 april 2012  - v.v. Berkhout  E1 – F1  (09.00-11.30 uur) 

       D1 – C1  (12.00-14.30 uur) 

 

11 mei 2012  - FC Medemblik  MC1 

 

12 mei 2012  - FC Medemblik  ME1 – F1 – F2 

 

13 mei 2012  - FC Medemblik  C1 

 

17 mei 2012  - Spartanen Wognum  MC1 

 

19 mei 2012  - Asonia Andijk  C1 – D1 – E1 – ME1 

 

2 juni 2012  - Rkedo Avenhorn  F1 – F2 

       MC1 

       C1 – D1 

 

3 juni 2012  - Rkedo Avenhorn  E1 – ME1   
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

25-02-2012 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10:30 09:30 190027 Spirit’30 F9M  – DESS F2 Wies, Femke 

 

03-03-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  192961 DESS F2 – RKEDO F6  

 10:00  197897 DESS F1  – Always Forward F8  

 11:30  168808 DESS D1 – de Valken D2  

 13:00  197314 DESS C1 – Dynamo C1  

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10:00 09:00 179553 West Frisia DP E4  – DESS E1  

 13:15 12:15 210447 VVS 46 ME1 – DESS ME1  

 13:15 12:15 203380 DTS MC1 – DESS MC1  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In de vakantie (27 febr t/m 2 maart) is er voor de jeugd geen training 

(behalve als je trainer iets anders met jullie afspreekt). 
 

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 


