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19 maart 2012

Gemeente akkoord met vernieuwing B-veld!
Het hing al even in de lucht maar nu is het licht toch echt definitief op groen gegaan
bij de gemeente. Het B-veld wordt deze zomer vernieuwd. Uiteraard zijn we als club
erg blij met dit nieuws. Het veld ligt er al in sinds de opening van het complex aan de
Sportlaan. Er is in de loop van de jaren van alles aan gedaan maar de kwaliteit liet te
wensen over. Er waren grote verschillen in de kwaliteit van het veld binnen enkele
meters en bij buien stonden altijd dezelfde stukken onder water. Dit is na de zomer
voorbij!
Helaas moeten we ook melden dat dit wat ongemakken met zich mee gaat brengen.
We zullen namelijk alleen nog het A-veld kunnen gebruiken voor trainingen en
wedstrijden. Over het hoe en wanneer informeren we jullie nog. Wel zullen er
waarschijnlijk trainingen gaan plaatsvinden bij de omliggende verenigingen
aangezien je het veld een aantal maanden niet op mag. We doen ons best om dit
zoveel mogelijk te beperken tot de senioren teams. Op korte termijn ontvangen we
van de gemeente een planning. We kunnen dan starten met het zoeken naar
alternatieven. Het streven is om in april te starten.
Mochten er vragen zijn over dit alles dan horen we het graag.
Het bestuur
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
25-03-2012
veld tijd
A
14:00
A
12:00
A
09:00
A
10:15
Uit
Tijd
11:30
14:30

vertrek
10:30
13:30

wedstrijdnr
2618
63388
68253
205632
wedstrijdnr
63111
212815

wedstrijd
DESS 1 – Callantsoog 1
DESS 2 – SRC 4
DESS VE1 – de Zouaven VE1
DESS B1 – Always Forward B2
wedstrijd
Sporting S 3 – DESS 3
Woudia Da 1 – DESS Da 1

Scheidsrechter/ rijders

Jan v IJzerloo
Wiegert Kistemaker

01-04-2012
Uit

Tijd
12:00
11:00
11:30
13:00
12:00

vertrek
10:00
10:30
12:00
10:45

wedstrijdnr
1171
68472
213062
213057
205298

wedstrijd
Zuidermeer 1 – DESS 1
VVW Ve1 – DESS Ve1
De Zouaven DA2 – DESS DA1
VZV DA1 – DESS DA2
SEW B1 – DESS B1

Uitslagen zondag 18-03-2012
DESS 1 - Flevo 1
3-1
De Blokkers 4 - DESS 2
3-3
DESS 3 – Flevo 3
0-2
Berkhout/Kwiek78 - DESS Ve1 3-0
Grasshoppers DA2 - DESS
5-3
Da1
Grasshoppers DA1 – DESS
2-1
DA2
DESS B1 – SEW B1
2-3
Relatienummer DESS: BBFW13I

Op de fiets

Uitslagen zaterdag 17-03-2012
DESS F2 – de Zouaven F11
ASV’55 F1 - DESS F1
DESS E1 – de Zouaven E7
VVS’46 ME2 - DESS ME1
VVW D2 - DESS D1
DESS MC1 – Kolping Boys
MC1

0-17
1-2
0-5
5-1
0-9

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

A.U.B.de doelen van het veld en de netten om hoog!!!!!!!
Ook op het B veld na de training!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Agenda:

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 03 april 2012
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Dinsdag 01 mei 2012

Dinsdag 29 mei

Arjan Bakker

Frederik van der Ven

Robert-Jan Wit

Robert Borg

Marco Appel

Lisandro Victoria

Niek Nijland

Max van Schagen

Jan Keeman

Robert Boersma

Mathijs Wit

Marco Kremer

Mathijs Rood

Kris Vlaar

Martin Bakker

Nick Hiemstra

Jelle van de Berg

Marco Klaver

Mark Vlaar

Ruben Guldenaar

Michel Boon
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JUBILEUMBOEK
Het jubileumboek van DESS 75 jaar is nog steeds verkrijgbaar in de kantine.
Voor slechts vijf euro maak je er dat ene familielid of die verre vriend blij mee die de uitgave
indertijd heeft gemist. Misschien weet je nog wel een oud-clubgenoot die al jaren niet meer in
het dorp woont maar graag leest over de club van zijn jeugd, of je geeft een exemplaar aan elk
van je kinderen. En je eigen voetbalherinneringen kun je natuurlijk ook altijd kwijt in Odessa.

Zaterdagavond 7 april om 20.00 uur in de kantine.
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11 maart 2012: Andijk DA1 – DESS DA 1
Op deze mooie zondagochtend werden wij om 11.00 uur verwacht bij Andijk. Andijk was
koploper, dus de wedstrijd winnen zou ons mogelijk een eerste plaats opleveren. In de
vorige (halve) competitie hadden we Andijk DA1 uit verslagen met 2-3 en dat hadden we nu
weer voor ogen.
In verband met de wedstrijd van Dames 2, die zich ongeveer tegelijkertijd afspeelde bij KGB,
moesten we op andere fronten zoeken naar speelsters. Bij deze wil ik de invalsters Denise,
Judith, Heidi en Laura erg bedanken!
We begonnen de wedstrijd in de volgende opstelling:
Denise
Renate

Lotte

Judith

Roos
Delia
Suzanne

Charlotte
Anne

Marije
Vera

De eerste helft begon meteen goed! Net als bij de vorige wedstrijd tegen Andijk, wist Vera
de bal binnen de eerste 5 minuten bij de tegenstander in het doel te schieten! Wij waren op
dat moment sterker, maar Andijk liet niet lang op zich wachten. Na een aantal kansen voor
ons en ook een aantal voor hen, wist hun spits te scoren uit een corner; 1-1. Vervolgens
raakte Andijk een keer de lat, de kruising en de ver uitgestrekte handen van onze keepster,
maar gelukkig ging de bal ons doel niet in! Daarentegen wist Roos na een corner en een
terugspeelbal van Anne wel te scoren, waardoor wij met een voorsprong van 1-2 de rust in
gingen.
Na een extra oppepper in de kleedkamer wilden we in de tweede helft ons goede spel van
het einde van de eerste helft doorzetten. We begonnen in dezelfde opstelling als hoe we
geëindigd waren (er was in de eerste helft wel al een aantal keer gewisseld), maar toch liep
het minder dan eind eerste helft. De spitsen van Andijk kregen veel diepe ballen en met hun
snelheid moest onze verdediging af en toe flink aanzetten! De conditie begon ook op te
spelen. Toch stonden we ons mannetje (vrouwtje) en werden er nog wat kansen gecreëerd
om die 1-3 te maken. Toen sloeg echter het noodlot toe en wist de linkerspits van Andijk
vanaf de corner de bal op ongelooflijke wijze langs Denise te krijgen. Wij stonden met open
mond te kijken, maar de 2-2 was een feit. Jammer genoeg konden we Andijk niet meer op
een achterstand brengen en zo gingen we die zonnige middag met (maar) 1 punt naar huis.
#4
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Grashoppers Da2 – Dess Da1

18 maart 2012

De derby stond weer op het programma, zowel voor Da1 als Da2 van Dess. We hadden dit
keer een zeer compleet team van 13 dames. Oud speelster Juliette wilde graag ook weer eens
een balletje trappen. Bedankt Jet!! Achteraf gezien kwam je helemaal als geroepen…
De dames 2 van grashoppers hadden in de eerste helft versterking gevraagd bij de Da1, die
konden het waarschijnlijk niet alleen af... Bij ons hadden we wat afgevaardigden van Da2 op
de tribune zitten, wat een bikkels.
De wedstrijd:
Denise
Renate
Lotte
Marijke
Roos
Delia
Charlotte
Marije
Vera
Anne
Suzanne
We begonnen goed en maakte zo nu en dan al wat kansen. Vera werd diep gestuurd en liep
alleen op de keeper af.. ze schoot… maar de keeper hield de bal tegen… Anne maakte
vervolgens de rebound af! De openingstreffer was gemaakt 0-1.. Niet lang daarna was in de
verdediging even de structuur zoek. Een speler brak door en ze scoorde met een flauwe pass.
Ook de 1-2 volgde gelijk daarop. Daar ging onze voorsprong. Als klap op de vuurpijl werd de
bal in het 16-meter gebied tegen Lotte’s hand aangeschoten, wat dus uitliep op een penalty.
Helaas 1-3. Er werd best lekker gespeeld maar de power miste bij Dess. Grashoppers was
gretig, onaardig, fel en agressief. Ze hadden honger en ze wilden kosten wat het kost winnen.
Wij wilden dat uiteraard ook wel, maar het spatte er niet echt vanaf. Jammer genoeg kwamen
de 3 doelpunten niet bepaald uit de verdiensten van grashoppers, maar hebben we ze die
eigenlijk een beetje cadeau gegeven. Marije had geloof ik wel genoeg van al die cadeautjes en
scoorde, uit een mooie voorzet van Charlotte, formidabel in de kruising. Daarna werd
nogmaals door grashoppers gescoord. Vera maakte 5 minuten voor rust een flinke smakker
met haar rug tegen de grond. Het klonk niet goed
en de scheids nam deze situatie gelijk serieus.
Hyperventilatie en menigmaal flauw vallen had
deze knal tot gevolg. In de rust kregen we te horen
dat het niet goed zat en dat men in afwachting was
van de ambulance.
Dess ging half ontdaan weer het veld op. Er werd
de tweede helft wel beter gespeeld. Maar we
kregen intussen dan ook meer ruimte van het officiële Da2 elftal. Er werden mooie acties
gemaakt en goede kansen gecreëerd. Soms was het voorin een beetje rommelig , hij wilde
maar niet in dat doel. De 5-2 werd ook nog eens gescoord en toen was het geloof wel een
beetje verdwenen. Lotte schoof wat meer naar voor wat gelukkig nog resulteerde op een
beauty doelpunt. Met nog 3 minuten op de klok was er niet meer uit te halen en eindigden wij
in een 5-3 uitslag.
Volgende week hebben we er weer een minder van de vaste kern. Vera heeft namelijk haar
ribben gekneusd.. Echt balen! Veer heel veel beterschap!
#11 Anne
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Grasshoppers DA1 – DESS DA2
Afgelopen weekend was al het damesvoetbal van DESS te vinden op het terrein van Grasshoppers.
Om 12:00 werd de wedstrijd Grasshoppers DA2 – DESS DA1 gespeeld en om 14:00 speelden
Grasshoppers DA1 – DESS DA2. Dit was voor ons een belangrijke wedstrijd, want hier moesten we
punten pakken. De vorige keer toen we oog in oog stonden met ons dorpsgenootje Denise Oudt,
wonnen we 6-2 op eigen terrein. Na de 1-1 tegen Zouaven en de 7-1 (volgens teamgenoten, 8-1
volgens de knvb) nederlaag tegen KGB, moesten we de draad weer zien op te pakken. Het gelijkspel
tegen Zouaven was voor ons gunstig, vooral als we van Grasshoppers zouden winnen. Zouaven,
Grasshoppers en wij spelen hoogstwaarschijnlijk om de 2e, 3e en 4e plek in de competitie.
De wedstrijd begon wat chaotisch, zoals wij eigenlijk over het algemeen altijd onze wedstrijden
beginnen. We moesten even wennen aan het kunstgras en daarbij hadden we wind mee de eerste
helft. De bal werd vaak te hard meegegeven, of de diepe ballen op de spitsen kwamen uit bij de
keepster. Naarmate we hier beter mee om wisten te gaan, kwamen we beter in de wedstrijd. We
merkten dat we gewaagd aan elkaar waren, maar over het algemeen speelden wij beter. We waren
heel veel op hun helft. We merkten wel dat één uitbraak van Grasshoppers gelijk fataal kon zijn. Toch
kwamen zij niet tot scoren. Helaas viel de 1-0 toch voor het eerst in ons nadeel en kwam
Grasshoppers door een lullig doelpunt op 1-0 voorsprong. Gelukkig wisten wij dit vrij snel op gelijke
stand terug te brengen, door een mooi doelpunt van Maartje (nadat Melanie de bal via een vrije trap
perfect aangaf).
We gingen met een gelijke stand de rust in.
Na rust hadden wij wind tegen en dit zou volgens de coach(es) gunstig moeten zijn. Dit zorgt er
namelijk voor dat je de bal niet te hard meegeeft. De tweede helft was iets meer verdeeld qua
aanvallen. Grasshoppers kwam steeds meer op onze helft, maar we lieten ze niet scoren. Helaas
gebeurde hetzelfde aan de andere kant. Wij waren in het overgrote deel aan het aanvallen, maar de
kansen gingen vlak naast of werden gered door de keepster. Hoewel wij de betere partij waren,
zorgde Grasshoppers wel voor dreiging/paniek bij onze verdediging. Het begon als een mooie
wedstrijd en het is eigenlijk een mooie wedstrijd gebleven als je kijkt naar ons voetbal. Het is jammer
dat Grasshoppers uiteindelijk door een tweede lullig doelpunt de wedstrijd besliste met 2-1. En waar
het nou precies aan lag? Er werden veel dingen over het veld gegooid (uiteraard figuurlijk), maar je
bent een team en als team hebben wij de 1-1 niet weten vast te houden. Het is jammer dat het
uiteindelijk zo eindigt, maar wij weten dat wij de beter voetballende partij waren. Als Grasshoppers
nou verliest van zowel KGB als Zouaven, dan pakken we de volgende keer de 3 punten tegen ze en
halen we ze alsnog in ☺ Het is jammer, maar we zijn evengoed trots op hoe we gevoetbald hebben.
Onze grote dank gaat uit naar Denise en Lotte, die ons team hebben versterkt tot in de laatste
minuten.
#8
Sandra
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Blokkers – Dess 2
Het was een grauwe zondag ochtend dat ik wakker werd in het Hoornsche.
Ondanks de betrokken lucht zat ik toch vol zin om weer eens lekker te knallen op het groene
hoogpolige tapijt, ookwel genaamd het voetbalveld.
Eenmaal aangekomen op het complex van vv Blokkers bleek dat de rest van de jongens er
ook zo over dacht. Altijd fijn als de neuzen dezelfde kant op staan.
Het tweede dat ik te horen kreeg was dat onze vaste ballengrabbelaar Sjakie “the Apple-man”
ziek was en dus het bed moest houden.
Ik vroeg mij al af, “hoe gaan we dit nou weer oplossen?”
“Geen nood” klonk het vanuit de hoek van de kleedkamer, Sven besloot om de zijlijn in te
ruilen voor de doellijn met de melding: “Vandaag gaat het stoplicht alleen maar op rood”.
Dus met 11 man in het veld en 2 op de bank kwam het fluitsignaal voor het begin van de
wedstrijd.
De eerste 10 minuten domineerden we het veld, maar vanuit de corner slaagde Blokkers er
toch in om de voorsprong te nemen. Misschien stond het stoplicht nog net op oranje, 1-0.
Vanaf de eerste goal was het bij ons duidelijk dat we het niet alleen bij balbezit konden
houden en dat we goed moesten opletten op de goede loopacties van de vedettes. Dus met
man en macht werd er gezocht naar een opening in de 11 mans verdediging van Blokkers.
Via eerst een pegel van onze Arjen (‘t bakkertje) op de kruising en vrij kort hierachteraan een
overheerlijke vrije trap van onze specialist Jelle op de paal zag ik dat de beste kansen van de
wedstrijd toch duidelijk voor ons waren.
De precisie liet nog een heeeeeel klein beetje te wensen over, maar met een tweede kans net
voor rust voor onze specialist was daar dan toch de goal. Helaas niet zo mooi als de eerste
vrije trap, maar deze keer wel raak.
Je moet maar zo denken, ook als ze niet zo mooi zijn tellen ze, dus met gelijke punten en een
goed gevoel de rust in om na wat overleg en de nodige grappen weer fris het veld te betreden.
Na het fluitsignaal van de scheidsrechter (die voor de hervatting nog ff snel z’n shaggie
wegrookte) gingen beide partijen er weer volle bak voor en dit was te merken aan het aantal
incidenten op het veld, wat naarmate de wedstrijd vorderde toch wel een beetje toenam vanaf
de kant van de Blokkers.
Beetje jammer jongens!
Helaas bleef het niet alleen bij overtredingen, want voor beide teams waren er genoeg kansen
om de voorsprong te pakken en zelfs dik te vergroten. In dit geval gebeurde dit eerste ook aan
de kant van Blokkers, 2-1.
Een minuut of 5 later kwam Jelle over de linkerflank opstomen en met een pass uit het boekje
plaatste hij de bal op het koppie van een heerlijk inlopende Mr Rabbit, PATS, 2-2.

(vervolg op pagina 9)
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(vervolg van pagina 8)
Deze goal was ook dik verdiend want de voorafgaande 5 minuten speelden wij een heel stuk
beter en zat de goal er ook al aan te komen.
Helaas zoals de hele wedstrijd al eigenlijk, was de dominantie op het veld heel wisselend en
na onze gelijkmaker nam Blokkers weer het initiatief, en na een aantal geweldig afgeweerde
pogingen kregen ze het dan toch voor elkaar om de bal over onze achterlijn te krijgen. 3-2.
Helaas, maar weer aan ons om voor de gelijkmaker te zorgen, en dit lieten we ons ook geen
twee keer zeggen.
Iedereen bekaf en eigenlijk te moe om nog vol gas te gaan, besloten we toch dat we met een
beetje extra knokken in ieder geval 1 punt mee moesten nemen .
Dus ondanks de looie benen kreeg Kevin het toch nog voor elkaar om alles uit zich te persen
en met een geweldige sprint kwam hij voor z’n man om aft e ronden op doel. JAAAAAAA,
op de valreep toch nog het laatste tikkie om het puntje mee te nemen naar huis, 3-3.
Jongens, ik heb stuk voor stuk van jullie vechtlust genoten, maar Man of the match is zonder
enige twijfel: Sven. (wat ben je toch een held)
Ik zeg tot volgende week,
Uw wegens ziekte plaatsvervangend reporter, Mettizz the Apple-man.
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Veteranen: KGB – Dess

11-03-2012

Marco heeft zijn veteranen auto, Michel Boon de schrik van KGB, maar wij
hebben Jan Korver
Zondagochtend tegen de koploper KGB, ze spelen met een aantal ex-prof voetballers
aangevuld met ook nog de broertjes Wolfschot. Ze hadden al meer dan een jaar niet verloren
en worden normaal gesproken standaard kampioen.

Maar wij hadden Jan Korver mee en als klap op de vuurpijl Michel Boon. Toen hij de kantine
binnen kwam veranderde de sfeer direct, een siddering bij de spelers van KGB, ze lieten de
koffie staan, vlogen naar de wc en weg richting kleedkamer. Daarna begonnen ze aan een
uitgebreide warming up met Yoga, Yin en Yang en Reiki. Michel had namelijk 20 jaar bij
KGB gespeeld en volgens de kenners in Bovenkarspel had ook hij prof voetballer kunnen
worden. Sperziebonen, bloemkolen, wortelen, spinazie, drank en vrouwen maken echter meer
kapot dan je lief is. Het talent van Michel is altijd gebleven en…………… vandaag hadden
wij Jan Korver.
De eerste helft hielden we goed stand (0 – 0) en in de tweede helft kopte Clif achterwaarts de
bal in het doel ( 0 – 1). Daarna weer een prachtige aanval waarna Jan Korver de bal op maat
het doel in liet rollen, je weet dat de bal erin gaat, maar echter zo tergend langzaam en
vernederend voor de keeper en een speler van de achterhoede die er tot in het net er achteraan
liepen (0 -2). Daarna een pegel op ons doel, Gerrie had last van de zon denken wij en
zodoende de 1 - 2. De irritatie bij KGB was groot en de scheidsrechter die overigens zeer
goed floot telde wel erg veel tijd bij. Dit werd 1 speler van ons teveel en gezien zijn
commentaar werd hij met de drie minuten extra tijd voor 5 minuten eruit gestuurd, had hij
even daarvoor die unieke kans om de 1 – 3 te maken dan was het commentaar niet nodig
geweest. Gelukkig had hij zijn nieuwe auto meegenomen, voor altijd wegenbelasting vrij uit
1976. De man(nen) van de match deze week: dat waren de Jan(nen) Keeman, veel werk verzet
en (wij hadden) Jan Korver. Michel en Jan heel erg bedankt, het goede voetbal waardoor de
balans in ons team zeker was gesteld. Was het maar weer volgende week zondag
en………hebben wij dan weer Jan Korver mee?
Sjaak Mulder
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Verslag van dezelfde wedstrijd van pagina 10
Maar nu gezien door de ogen van een K.G.B. supporter.

Veteranen KGB - DESS: 1-2

11 maart 2012

Ik zal vandaag proberen om een van de vele KGB-mysteries te doorgronden. Hoe komt het
toch dat de KGB-veteranen zoveel wedstrijden winnen?
Zou het de vaardigheid kunnen zijn? Teamgeest? Geluk? Hard werken? Samen werken?
Kortom we gaan dit vandaag proberen te analyseren. Wat is het geheim van de Veteranen.
Hoe wint KGB-veteranen zijn wedstrijden. Een mooi vraagstuk op de eerste mooie lentedag
van dit jaar. We gaan er even voor zitten.
Tegenstander DESS uit Sijbekarspel herbergt ook nog een legendarische KGB-figuur Michel
Boon, de sigaren rokende marathonloper uit vervlogen dagen. Kijken wat ook hij nog in zijn
mars heeft. Om zijn historie hier te ontleden zou te veel pagina’s in beslag nemen. Maar neem
maar van min aan dat Michel Boon echt legendarisch is. Het voorwerk zit erop, laat de bal
maar rollen.
Han van Wijk, Hessel Thole, Frank Appelman, Mario Wolfschot, Vin Visser, Dirk Dekker,
Auke van Zanten, Jelle Thole, Sjoerd van de Brug, Hans van Diepen, Bob Smit, Peter
Steltenpool en Nico Groenewoud, zullen het gaan doen vandaag. Dan zijn de keeper Rob van
Vlijmen en John Vriend er nog niet eens bij.
Na de eerste schermutselingen wordt het van KGB-kant voor het eerst deze wedstrijd
gevaarlijk.
Artdirector Hans van Diepen haalt venijnig uit en raakt de paal. Een gezonde dosis vechtlust
word ten toon gespreid door beide teams. Jelle Thole is nog steeds de veldheer achterin,
samen met de eeuwig jonge Dirk Dekker houden ze de deur op slot. Na weer dicht bij een
voorzet vanaf links is de Artdirector Hans van Diepen wéér dicht bij een doelpunt, maar zijn
schot wordt net nog geblokt. Even later een vlammend schot van Jelle Thole die net naast het
doel strandt in schoonheid. De KGB druk neemt toe.
Peter Steltenpool vindt het hoge tempo nog te laag en maant tot spoed. Diverse spelers happen
al naar lucht, maar verzaken niet. Het wil nog niet echt lukken. Er wordt een hele mooie
aanval over links opgebouwd via Hessel, Jelle en Vin. De mooie voorzet kan niet worden
afgemaakt door spits Nico Groenewoud. Er wordt topoverleg gepleegd door Frank Appelman
en Peter Steltenpool over vrijstaande mensen. Een luchtige discussie.
Vlak voor de rust laat DESS zijn tanden zien. Een harde doelpoging wordt knap over de
kruising getikt door de spin Han van Wijk. Het lijk wel of hij over acht armen beschikt. Wat
een keeper. Champions-leage waardig.
Sjoerd en Hessel halen nog steeds hun gebruikelijke niveau (al zo’n veertig jaar). Ze spelen al
jaren safe. Daar kunnen sommige banken nog een voorbeeld aan nemen. Auke van Zanten
sleurt en trekt en rent nog steeds de longen uit zijn lijf. Verbaal is hij niet vernieuwend doch
wel zeer duidelijk. Na een pass van Frank appelman valt de volgende poëtische tekst van
Auke te noteren “Wat een …bal, Frank”. Frank dient hem passend van repliek. De voorhoede
bewaart het lekkers tot na de rust hoop ik. Dat wil vooralsnog niet echt vlotten. Vin is wat
druistig aan de bal en zou nu toch de leeftijd moeten hebben dat je toch iets meer rust zou
moeten uitstralen. Dat is en proces waar hij al jaren mee bezig is en waarschijnlijk niet meer
zal lukken. Desalniettemin, een zéér gewaardeerde kracht.
(vervolg op pagina 12)
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(vervolg van pagina 11)

Bob Smit betreed het strijdperk na de rust en gaat zich bezig houden als cipier van één van de
twee DESS spitsen. Besloten is om in de tweede helft va-banque te gaan spelen. Mario
Wolfschot heeft ook het veld betreden, dus de aanvallende bedoelingen worden kracht bij
gezet. Na vier minuten een gevaarlijke counter van DESS. Het schot wordt ternauwernood tot
corner gepromoveerd door keeper Han van Wijk. Kort daarna een schot van DESS-speler
Michel Boon (met links), die ook tot corner wordt verwerkt door de keeper. Na de afgeslagen
corner wordt de bal in de doelmond geschoten en via een achterwaartse kopbal wordt zelfs
Han van Wijk gedegradeerd tot een kansloze figurant. KGB probeert het roer om te gooien
middels Artdirector Hans van Diepen en Auke van Zanten zonder succes. Na een fraaie solo
van Hans van Diepen verprutst Nico Groenewoud een kans voor open doel. En even daarna
scoort DESS de 0-2. Dat is waarschijnlijk de bottleneck in de wedstrijd. zouden ze nog terug
kunnen komen? Wordt een zeer lastig verhaal. Een vér afstandsschot van Jelle brengt de hoop
in de harten weer terug. Mooie bal in de kruising, 1-2. Een fraaie voorzet van Auke van
Zanten wordt in één keer genomen door Hans van Diepen. Nét naast. Na een afgeslagen
corner brengt Hessel de bal terug, Vin Visser kopt net naast. Mario schiet óók nog een keer
ongecontroleerd over . De druk neemt echter wel toe. Van DESS-zijde wordt gevraagd,
hoelang het nog is.
Oog in oog met DESS-keeper verzuimd Nico om gelijk te maken. Een strakke voorzet wordt
met het hoofd geschampt door Hans van Diepen. Het lijkt er niet meer in te zitten vandaag.
DESS verzuimt de wedstrijd op slot te gooien door twee keer voor open doel te missen. Met
hand en tand wordt de voorsprong van DESS verdedigt. Een vrij trap van Jelle levert niets op.
Met de moed der wanhoop wordt het DESS-doel opgezocht, maar het mag niet meer baten.
DESS pakt de punten en KGB grijpt mis.
Dus ondanks alle positieve bespiegelingen vooraf, blijkt er van enige vorm van mystiek geen
sprake te zijn en blijken de veteranen óók maar gewoon mensen te zijn, die véél wedstrijden
kunnen winnen, maar óók wedstrijden kunnen verliezen. Het uiteindelijke resultaat heeft mijn
opgewekte humeur geen deuk toegebracht, op deze eerste echte mooie lentedag. Het was leuk
om de “krasse knarren” weer eens in actie te hebben gezien.
Mels van Ammers

ODESSA

12

V.V.W.D2 – Dess D1
Met de aftrap was VVW gelijk in de aanval, ze maakten een doelpunt.
Dess pikte dat niet en Luuk B. sprinte naar voor met de bal en maakte een
doelpunt.
Rust 1-1
In de rust ff drinken en dan er weer tegen aan. Maar Dess was in de rust in slaap
gevallen en VVW kon toeslaan, en dat deden ze ook net zo als de 1e helft ging
gelijk na de aftrap schoot er eentje in. En nog één nog één enz.
De stand is uiteindelijk geworden 5-1.

Thijs Swier

DESS E1 – Zouaven E7
Prachtig weer om te voetballen, de E1 was dan ook geheel aanwezig. We speelden in
dezelfde opstelling als vorige week. Maarten had zijn aanvoerdersband weer
gevonden, en wilde daar meteen gebruik van maken. De teams waren redelijk aan
elkaar gewaagd, al kwam Zouaven iets vaker voor het doel. Gelukkig staat daar Maico
om alle ballen keurig op te vangen. De verdediging, bestaande uit Ramon, Klaas en
Maarten, deed het heel goed, en vooral de werklust van Jeroen viel op. Niet afwachten
wat de tegenstander gaat doen, maar gewoon ingrijpen. Zo hoort het! Ook Ali was veel
aan de bal. Het was jammer dat we toch een “frommeldoelpunt” tegen kregen, en dat
het bij ons voorin net niet lukte. Zo was de ruststand 0-1, en dat bleef het bijna tot het
eind van de wedstrijd. Gijs en Vince schoten de ballen hard naar voor, om Max en
Nick voor het doel te zetten. Vlak voor tijd konden we toch een heel mooi doelpunt
maken, maar helaas scoorde Zouaven in de laatste minuut alsnog het winnende
doelpunt. Dat was wel erg jammer, maar een wedstrijd verlies je niet alleen in de
laatste minuut... Over 2 weken volgt de return bij Zouaven. Bij het penalty schieten
stond het vizier weer niet op scherp, alleen Nick schoot raak, en Maico had een aantal
prachtige reddingen. Opvallend is dat er het hele seizoen al heel weinig penalty's
ingeschoten worden, sterker nog, meestal vliegen ze over het doel heen. Op zich is dat
niet erg, want die penalty's tellen nergens voor mee, maar het zegt wel iets over de
doelgerichtheid waarmee geschoten wordt. Wellicht kunnen jullie daar eens op gaan
oefenen!?
Sandra
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Me1
We begonnen met 1 speler te weinig.
We vroegen aan Femke of zij wilde mee doen met voetbal.
Dat wilde ze wel. De 1e helft speelden we 1-0. Margot scoorde.
De 2e helft speelden we 5-0. Valerie, Amy en ik scoorden.
Ondanks keeper Anna een wond op haar knie had, wonnen we.
Met 5-0 van VVS. Het was niet moeilijk maar ook niet makkelijk.
En met de penalty’s hadden we door Amy en Anna gewonnen
met 1-2.
Van: Noa Vlaar.

D.E.S.S. F2 tegen de Zouaven F11.
Jawel we mochten weer een keertje lekker thuis voetballen.
Na hier en daar wat verschuivingen cq blessures waren we vandaag allemaal
present.
We hebben tegenwoordig een vaste keeper welteverstaan Jordi Stins. Jeetje man
wat stond jij vandaag goed je mannetje en ik hoorde dat je nu ook
keeperstraining heb en dat je daar met veel plezier heen gaat en na een keer al
wat geleerd heb top jongen ga zo door. Onze achterhoede Femke en Wout jullie
vullen elkaar steeds beter aan waardoor jullie het de tegenstanders flink moeilijk
maken. Onze midden groep Wies Marit en Lars staan ook stevig in hun
schoenen. En onze voorhoede Mike Jesse en onze linkerbeenspeler Cas.
Vandaag hadden we het zwaar maar daar en tegen waren jullie niet minder
gemotiveerd. De eerste helft moeten we altijd even aftasten hoe doet de
tegenstander het en waar staan we ook weer. We merken dat ze een tandje
sterker in hun schoenen staan en dat we zelf ook een beetje een zetje terug
mogen geven.
Tweede helft lekkere limo gehad van Wies haar mama want die had
kantinedienst. We hadden afgesproken om ook deze helft weer lekker samen te
spelen niet mopperen op elkaar en er wat moois van te maken. Nou mijn
complimenten jongens en meiden jullie bleven stralen en voetballen ga zo door.
En dan het belangrijkste de penalty”s. En door onze keep die er heel veel heeft
tegengehouden en wij heel veel gescoord hebben wij de penalty’s gewonnen.
Nou volgende week mogen we weer thuis en hoop ik dat jullie er weer net zo
tegenaan gaan als vandaag dan weet ik een ding zeker jullie komen er wel.
Een supertroste inval coach Tamara
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Na een goede start in de voorjaarscompetie met 2 overwinningen en 1 verloren
wedstrijd moesten we naar Venhuizen waar de koploper op het programma stond.
Toin en Maliq genoten nog van een extra weekje vakantie dus deze keer was de
vader van Tom de inval-coach. De spelers en speelsters hadden er weer zin in, wat
goed te merken was in de kleedkamer. Tjonge jonge wat een herrie...
Na de warming-up, meiden (3) tegen de jongens (5), en een paar laatste
aanwijzingen van de inval-coach waren we er klaar voor.
Nou niet dus, want een veel slechtere start kon haast niet. Vanaf de aftrap scoorde
ASV de 1-0 en nog geen 3 minuten later lag de 2-0 ook al in het doel.
Dat was het moment dat DESS gelukkig wakker werd en ook begon te voetballen. En
hoe! Met z'n allen vochten we ons terug in de wedstrijd en dit leverde de 2-1 op. Na
een goede aktie van Dawid schoten Kacper en Tom zelfs gezamelijk de bal achter de
keeper.
Dess gaf achterin weinig kansen meer weg waar Stijn, Mirte en Kim nu de baas
waren en waar Peter ook weer heel veel ballen tegenhield.
Na de limonade gingen we gewoon door met het goede spel.
Tegen de verhouding in scoorde ASV helaas toch de 3-1 na een tegenaanval, maar
DESS maakte weer de aansluitingstreffer. Mees, die overal op het veld te vinden
was, had de kans op de 3-3 maar schoot net naast. Na de 4-2 van ASV werd het met
2 minuten te spelen toch nog heel spannend.
Tom scoorde 4-3 en ASV stond op wankelen. Dess ging massaal naar voren voor de
gelijkmaker, maar helaas lukte dat niet meer. In de laatste aanval van de wedstrijd
bracht ASV de eindstand op het bord: 5-3.
Met de complimenten van de coach van ASV en de toeschouwers gingen we toch
met een goed gevoel naar huis.
Volgende week uit naar Asonia in Andijk.
Dan is Toin er gelukkig ook weer, want die
inval-coaches hebben er ook niet veel van
gebakken.
Klaas-Jan
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
24-03-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
uit
tijd
10:00
11:00
10:00
12:15

vertrek
09:00
10:00
09:00
11:15

wedstrijdnr
191017
172140
203309
wedstrijdnr
202009
203840
166806
196509

wedstrijd
DESS F2 – Spirit’30 F9M
DESS E1 – Victoria O E3
DESS MC1 – ALC MC1
wedstrijd
Asonia F1 – DESS F1
Always Forward ME2 – DESS ME1
St. George D1 – DESS D1
SEW C2 – DESS C1

scheidsrechters
Dave Moolevliet
Marcel v Schagen
John Keesom
rijders
Tom, Mirthe
Anna
Daan,Matthijs, Stef
Op de fiets

31-03-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
13:00
uit
tijd
10:15
09:00
15:00

vertrek
09:15
08:00
14:00

wedstrijdnr
196928
203786
165488
199485
wedstrijdnr
190031
179554
203381

wedstrijd
DESS F1 – ASV’55 F1
DESS ME1 – VVS‘46ME2
DESS D1 – VVW D2
DESS C1 – de Zouaven C4
wedstrijd
De Zouaven F11 – DESS F2
De Zouaven E7 – DESS E1
Kolping Boys MC1 – DESS MC1

scheidsrechters
Judith Slagter
Denise Swier
Simon Spil
Anita van Arem
rijders

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

A.U.B.de doelen van het veld en de netten om hoog!!!!!!!
Ook op het B veld na de training!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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