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Dess 1 – Callantsoog 1 
 

Het was een mooie zondag middag om te voetballen. Na heel wat gepuzzel op vrijdag en zaterdag om 

de selectie compleet te krijgen kon de bespreking beginnen. 

 

De trainer deed zoals gewoonlijk zijn woordje daarna wist iedereen wat er van hem verwacht werd en 

wat we moesten doen. Winst was het enige wat telde vandaag om nog mee te blijven doen voor 

promotie, want daar voetbal je als team toch voor?! 

 

Na dit alles konden we om 14.00 uur aan de aftrap beginnen. We voelden als team meteen dat hier van 

alles mogelijk was, want we waren veel sterker dan Callantsoog. We voetbalden redelijk in balbezit. We 

hadden dan ook wat kleine kansjes, maar daar kwam niets uit voort. Callantsoog mocht ook een keer in 

de aanval wat eindigde in een corner de bal werd voorgezet en de hoge bal, die normaal altijd voor 

Ronald is, liet hij vandaag door zijn handen glippen en het Dess scenario begon weer, 1-0 achter. 

 

We gingen verder waar we 

gebleven waren met het spel 

maken, de 1-1 kon dan ook niet 

uitblijven. Na een goeie interceptie 

van Harm kon de aanval worden 

opgezet. Dirk stuurde Nick alleen 

op de keeper af die de beste man 

dan ook eenvoudig voorbij ging en 

hem beheerst in het lege doel tikte. 

 

Net voor rust kon Dess nog 2-1 

maken. Na een goede combinatie tussen Nick en Arthur ging Nick er weer vandoor helaas eindigde zijn 

inzet net naast de paal. 
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De sfeer in de rust was goed, omdat we simpelweg goed voetbalden en zij geen kans hadden om hier 

weg te gaan met 3 punten. De winst was dus niet ver weg, we moesten alleen nog scoren. De 

geblesseerde Vincent werd in de rust vervangen door Marcel, die ook niet helemaal fit was. Hierdoor 

werd er het een en ander geschoven in de opstelling. 

 

We begonnen weer aan de 2e helft. Het spelbeeld was hetzelfde, we hadden hier en daar wat kansen 

maar niet echt veel gevaar we hadden veel balbezit en het was dan ook niet raar dat we er met een 

combinatie van Arthur en Ruben doorheen kwamen. Nick werd in gespeeld en na lang wachten wist hij 

een schot te lossen die er mooi in ging, de verdiende 2-1. 

Met nog 10 minuten op de klok moest Arthur geblesseerd het veld verlaten, hij werd vervangen door 

Chris. Na nog wat lange ballen van Callantsoog was de wedstrijd over. 

 

Mannen, er is nog van alles mogelijk, we gaan ervoor!! 

Arthur Admiraal 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

01-04-2012 

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 14:00  1171 Zuidermeer 1  – DESS 1  

 11:00 10:00 68472 VVW Ve1 – DESS Ve1  

 11:30 10:30 213062 De Zouaven DA2 – DESS DA1  

 13:00 12:00 213057 VZV  DA1 – DESS DA2  

 12:00 10:45 205298 SEW B1 – DESS B1 Op de fiets 

 
 

 
 

   

 

                   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

Uitslagen zondag 25-03-2012  

DESS 1 - Callantsoog 1 2-1 

DESS 2 – SRC 4 3-1 

Sporting S 3 - DESS 3  9-0 

 DESS Ve1 – de Zouaven Ve 1  

Woudia DA1 - DESS Da1  0-2 

DESS B1 – Always Forward B2 0-0 

Uitslagen zaterdag 24-03-2012  

DESS F2 – Spirit’30 F9M 0-4 

Asonia F1 - DESS F1  3-8 

DESS E1 – Victoria O E3 3-7 

Always Forward ME2 - DESS ME1 3-4 

ST George D1 - DESS D1  9-4 

SEW C2 – DESS C1 6-4 

DESS MC1 –ALC  MC1 3-2 

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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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 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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Beste DESS-ers, 
 

Graag willen we jullie via deze weg mededelen dat Charlotte Admiraal de functie van de 

ledenadministratie over gaat nemen van Marijke de Jong vanaf het nieuwe voetbalseizoen. De 

komende tijd zullen wij samen de taken op ons opnemen, dus kunt u me vragen zowel bij 

Charlotte als bij Marijke terecht. Het e-mailadres voor de ledenadministratie zal hetzelfde 

blijven; leden.dess@gmail.com. Hier kunt u uw vragen, aan- en afmeldingen en wijzigingen 

naar toe mailen.  

Met vriendelijke groet, 

Charlotte Admiraal en Marijke de Jong  

 

 

 

 

 

Beste kantinevrijwilligers,  

 

Aangezien een ieder die in de kantine achter de bar staat een certificaat  voor verantwoord 

tappen nodig heeft,kun je zelf een test doen op IVA.nl .Op deze site vindt je een kopje doe de 

test ,klik deze aan en doe de test.  

Het kost weinig tijd , en kan niet mislukken. 

Bij barverantwoordelijke vul je in : Afra Appel, en bij email 

barverantwoordelijke :a.appel@quicknet.nl 

 

Succes, namens het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

Hallo,  

  

Mijn naam is Thijs Ruiter, ik heb ruim 25 jaar voetbalfoto´s 

gemaakt voor de Koggelander. 

Ik ben onlangs gestopt met voetbalfoto´s te maken en ben 

nu bezig mijn negatief archief 

te reorganiseren. Ik heb door de jaren heen ook veel foto´s gemaakt bij DESS en wil U 

vragen of de vereniging (voor het archief) belangstelling heeft voor alle negatieven voor een 

redelijke vergoeding. Ook heb ik nog aardig wat materiaal digitaal opgeslagen wat ik 

eventueel op een schijfje kan branden. 

  

In afwachting van een berichtje met vr.gr. Thijs Ruiter  0227 502516 
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DESS 2 – SRC 4 

 

Sinds de winterstop is er iets merkwaardigs aan de hand bij DESS 2: We pakken (bijna) 

wekelijks punten! Voor de winterstop speelden we 8 wedstrijden, waarvan we er 5 verloren. 

Na de winterstop speelden we tot nu toe 5 wedstrijden, waarin 10 punten werden gehaald, dus 

3x gewonnen, 1x gelijk en slechts 1x verloren. Spectaculair! 

Dit alles doen we met een wekelijkse mix van spelers uit de selectie, teruggedwarrelde eerste 

spelers, omhooggevallen derde spelers, enthousiaste B-junioren, invallers uit de invalpool en 

spelers waarvan niemand weet waar die nou weer vandaan zijn gehaald. Dit alles leidt tot 

mensen die zich in de kleedkamer tijdens het omkleden aan elkaar voorstellen en na de 

wedstrijd samen hossend onder de douche elkaar staan in te zepen.  

Ook deze week was het weer een verrassing wie er op het veld zouden staan. Jan Korver 

(deze week hadden wij Jan Korver….) deed zeer verdienstelijk mee als laatste man, Matthijs 

Wit bood zich vrijwillig aan en Mark Swier had energie over na zijn eigen wedstrijd. Omdat 

we aan 1 Mark niet genoeg hadden, haalden we in de rust ook Mark Vlaar er nog bij. Alles 

kan bij DESS 2….. 

De tegenstander kwam uit Schagen. Daar hadden we de heenwedstrijd met 5-0 verloren, 

terwijl deze ploeg helemaal onderaan staat. Hoewel dat met 7 andere spelers gebeurde dan 

deze week, heerste er toch iets van een revanchegevoel. Vanaf de eerste minuut werd 

duidelijk dat DESS de betere ploeg was. Rustig werd er rondgetikt, tot er een kans was om op 

doel te schieten. De eerste die dat deed was ikzelf, wat mij door Arie niet in dank werd 

afgenomen. Hij moest namelijk de bal uit het zwembad vissen. Het wachten was echter op een 

doelpunt van DESS. Victor deed een poging, slalomde langs verschillende tegenstanders, 

totdat hij werd neergehaald in de 16. Penalty: 1-0. Hier bleef het bij, waardoor het begin van 

de 2
e
 helft wat onrustig verliep. Ballen kwamen niet meer aan en SRC kwam door een lucky 

goal zelfs op 1-1. Al snel werden de zaken weer recht gezet. Een gouden wissel van Sven 

(waar ie inmiddels patent op heeft) zorgde voor een vloeiende aanval die simpel werd 

afgerond: 2-1. SRC kreeg nu geen gelegenheid meer om terug in de wedstrijd te komen en de 

score wed zelfs nog uitgebreid. Gelegenheidsspits Michel werd ook neergelegd in de 16, dus 

weer een penalty en weer een doelpunt: 3-1.  

In de kleedkamer: Victor tegen mij:”Wie heeft er eigenlijk allemaal gescoord?.........Ow echt 

joh, heb jij gewoon ff 3x gescoord? Master zeg.” 

 

Na de wedstrijd schreeuwden we massaal het eerste naar de overwinning, terwijl we ons 

winterkleurtje vervingen voor een zomers tintje. Heerlijke voetbalzondag bij DESS. 

 

Jelle  
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DESS MC1 – ALC MC1 
 

Na de winterstop zijn we ingedeeld in een nieuwe poule. In deze nieuwe poule zitten bijna 

alleen maar teams die ongeveer even sterk zijn als wij. Na 4 wedstrijden staan we echter 

onderaan, doordat we 4x verloren hebben. Op 1 wedstrijd na zijn we steeds dichtbij een 

gelijkspel of meer, maar het lukt nog niet echt. Dit komt onder andere doordat er veel spelers 

geblesseerd zijn. Ook vandaag was het weer een hele klus om een team op de been te krijgen. 

Karlijn was ziek, waardoor er nog 11 spelers overbleven. Van die 11 waren er slechts 7 

helemaal fit, waardoor een paar extra spelers nodig waren. Rosalie doet al weken mee en 

Valerie liet haar eigen wedstrijd bij de ME1 schieten om ons te komen helpen. Veel spelers 

uit dat team hebben ons al geholpen. Iedereen bij ons team is daar erg blij mee.  

We begonnen in de volgende opstelling: 

     Tess 

 

     Judith 

 Rosanne       Iris 

     Sanne 

 

     Feline 

 Floor        Anne  

     Rosalie 

   Marloes   Denise 

 

Wissels: Angela, Valerie 

 

De tegenstander begon met maar 9 spelers. We zijn dus niet de enige club waar wel eens 

spelers te kort zijn. Na een minuut of 10 kwam speler nummer 10 aangelopen en na de pauze 

speelde ALC ook met 11 man. Voor de rust speelden wij behoorlijk slap. We kwamen tegen 

de 10 spelers van ALC dan ook op een 0-1 achterstand. Een corner werd niet goed verdedigd, 

waardoor een ALC’er vrij kon inschieten. Na een klutsbal voor het ALC-doel schoot Denise 

gelukkig de 1-1 binnen.  

In de rust spraken we af dat we feller zouden gaan verdedigen en de tegenstander niet op doel 

zouden laten schieten. Nog geen minuut na rust stond het echter 1-2. De afspraak maken is 

één ding, maar de afspraak uitvoeren blijkt toch moeilijk. Het spel bleef lang zoals in de 

eerste helft: slap en zonder al te veel wil om te winnen. In een poging nog een gelijkspel te 

halen werd Judith naar het middenveld verplaatst en werd Sanne de laatste man. Of het 

hierdoor kwam zullen we nooit weten, maar snel daarna werd Denise diep gestuurd en maakte 

zij koelbloedig de 2-2. Een gelijkspel leek al een overwinning, maar het werd nog mooier. 

Rosalie speelde 2 tegenstanders voorbij en gaf vanaf links de bal voor op Denise, die ook nog 

de 3-2 maakte. Hierna waren er nog maar 2 minuten te spelen. In deze 2 minuten werd wel 

alles uit de kast gehaald om de voorsprong vast te houden.  

Uiteindelijk wonnen we dus voor het eerst na de winterstop. Tegen ALC winnen is voor ons 

erg belangrijk, omdat bijna iedereen wel een vriendin heeft die daar speelt.  

 

Tot volgende week, Jelle.  
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DESS E1 – Victoria E3 
 

De eerste wedstrijd van deze competitie was ook tegen Victoria, toen werd het 1-3 voor ons in 

de harde wind. Vandaag stonden we binnen 10 minuten met 0-3 achter. Een aantal jongens 

ging na elk tegendoelpunt met de handen op het hoofd staan. Wat daar nu het nut van is, is mij 

niet duidelijk... Gelukkig konden wij daarna ook de weg naar het doel vinden, en met 2 harde, 

gerichte schoten van Nick werd de achterstand teruggebracht tot 2-3. Daarna werd het nog 2-

4, maar er werd wel goed gestreden voor de bal. Vlak voor rust wist Jeroen met een 

schitterend schot van afstand over de keeper heen de stand op 3-4 te brengen. Zo leek het of 

alles nog mogelijk was.  

 

Voor rust hadden Ramon, Vince en Ali al wat blessures opgelopen, en dat werd de 2e helft 

niet beter. Toen kwamen ook Klaas en Max nog geblesseerd naar de kant. Dat kunnen we 

zelfs met 10 spelers niet meer opvangen! Het eerste doelpunt na rust werd door onszelf achter 

Maico geschoten, en daarna kon Victoria ook 2 keer raak schieten. Max kreeg nog een mooie 

kans vrij voor doel, maar kon die helaas niet verzilveren. Ook Gijs kreeg een grote kans, nadat 

hij na een misser toch goed doorliep naar het doel en bijna nog scoorde ook. Een positief 

puntje was dat Ali vandaag zijn 1e penalty raak schoot, en ook Jeroen wist zijn penalty in het 

doel te schieten. Maico had zoals altijd weer een aantal goede reddingen. Verder was er niet 

veel aan de 2e helft, dus jammer voor diegenen die pas de 2e helft kwamen kijken: de 1e helft 

was veel leuker! 

Zaterdag vertrekken we om 8.00 uur naar Zouaven, en de zaterdag voor Pasen (7 april) spelen 

we een toernooi bij Berkhout. 

 

Sandra 
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Meiden wat was het een spannend weekend. Vrijdagavond de generale van toneel, 

zaterdagochtend een zenuwslopende wedstrijd tegen always forward. Enkele ( de meeste denk 

ik achter af) nog last van het rondvliegende virus en podiumvrees. Maar hier was het allemaal 

voor te doen.7 geweldige talenten die schitteren op het podium. MIJN MEIDEN zeg ik dan 

trots. Het was een weekend waar de spanning vanaf spatte, bedankt. 

 

 

Always forward me2 – Dess me1 
We vertrokken om 10 uur richting Hoorn  . 

Na het omkleden hadden we een blunder . 

Onze blunder was dat we het andere kant van het terrein op liepen. 

Toen we het veld hadden gevonden begonnen we.  

Loïs stond de 1
ste

 helft op doel.  

Noa had al snel een doelpunt gescoord1-0 voor ons   

Daarna scoorde we nog 1 doelpunt en Always forward had er ook 2 gescoord. 

Zo gingen we met 2-2 de rust in. 

 De 2
de 

helft ging ik  op doel.[Mandy] Ik liet er 1 door 3-2 achter . 

Maar Irene scoorde de 3-3 . 

Met een corner van ons scoorde de tegenstander in eigen doel.  

 Dus we hebben met 3-4 gewonnen.  

Met de penalty’s scoorde Lois , Lisa en ik zelf. 

Het team was niet compleet Valerie was uit genodigd bij de meiden C1 om te 

spelen . 

En we hadden een paar zieken bij deze wil ik Anna en Nika beterschap wensen . 

 

Van: Mandy  
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ASONIA F1 – DESS F1  
ZATERDAG 24-03-2012 

 

              ASONIA F1 –  DESS F1   8-3  
 

Afgelopen zaterdag gingen we met de complete ploeg op weg naar Andijk 
om Ansonia voor de tweede keer dit te ontmoeten. Thuis hadden we deze ploeg met 
5-0 verslagen, dus de verwachtingen waren hoog gespannen. 
 
De eerste vijftien minuten bleek de wedstrijd gelijk op te gaan en speelde de 
tegenstander een puike partij voetbal met enkele gevaarlijke momenten voor het 
DESS doel. Peter verkeerde vandaag in bloedvorm en stopte enkele moeilijke ballen 
op doel die we langs de lijn al geteld hadden. Het had zo maar 3-0 voor Asonia 
kunnen zijn.  
Gelukkig bleven we geconcentreerd spelen waardoor ook DESS enkele goede 
kansen kreeg. Het duurde wel tot vijf minuten voor de rust voordat een mooie bal van 
Caspar in de touwen van tegenstander plofte. Daarna volgde nog voor het 
fluitsignaal nummer twee van Caspar en nummer drie van Stijn. Ruststand 0-3! 
 
Tijdens de rust werd Maliq luidkeels toegezongen voor zijn 8e verjaardag en 
trakteerde hij op oranje handklappers, handig straks voor de buis tijdens het EK 
voetbal. Daarna snel weer naar buiten in het heerlijk voorjaarszonnetje om voor de 
tweede helft af te trappen. Die verliep zeer voorspoedig met mooie combinaties 
waardoor Maliq met twee treffers zichzelf een mooi verjaardagscadeautje gaf. Ook 
Tom was vandaag weer op streek met zijn vaste bijdrage in de doelpuntenregen, dit 
keer met twee harde vuurpijlen. Stijn en David scoorden elk een keer en Mees 
verdiende beter met een bal die boven op de lat uiteen spatte! Tsjonge, tsjonge wat 
was dat een knal zeg. Asonia werd beloond voor hun goede spel met drie 
tegentreffers die we hun van harte gunnen. 
Al met al hadden we een heerlijke ochtendje en sloten af met de slechtste serie 
penalty’s ever, waarbij alleen Peter raak schoot.  
Maar daar zeuren we niet over want het was voor iedereen een kort nachtje geweest 
na de finale van de “Voice of kids.”   
 
In de voorjaarscompetitie zijn we door twee verliespartijen naar de 4e plaats 
gekelderd. Dat moet beter kunnen, zullen we met elkaar afspreken in ieder geval bij 
de eerste drie te eindigen? Dat betekent volgende week tijd voor revanche want dan 
ontvangen we ASV 55 F1 …….  
We rekenen op veel supporters toch?? 
 
Wil je op de hoogt blijven van onze competitie kijk dan eens op  

 
http://pupillen.voetbal.nl/clubs-competities/mijn/poules/#stand12345 

 

Sportieve groeten en tot volgende week, Toin 
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D.E.S.S. F2- Spirit F9 

 

Jawel we mochten  weer thuis spelen. We wisten van de vorige keer dat we tegen een 

meidenteam moesten maar dat ze zeker niet makkelijk waren om tegen te spelen vorige keer 

9-2 verloren dus  we moesten aan de bak. De eerste helft hielden we goed stand Wout en 

Femke wat zijn jullie goed achterin zeg tot het fluitsignaal van de eerste helft stond het 0-1. 

De tweede helft waren we super gemotiveerd . Marit, Megan,en Lars  waren goed bezig op 

het middenveld maar konden niet tegenhouden dat Spirit hun passeerde op het middenveld. 

Mike en Jesse voorin jullie hadden het bijna voor elkaar om te scoren maar het was ons niet 

gezind. Onze linksbeen Cas was niet aanwezig  in het veld maar moedigde ons wel aan bij de 

zijlijn. En top jongen je diploma A heb je binnen dus je hoeft geen wedstrijd meer te missen. 

En Wie is zo trots dat ze in een dess tenue mag lopen want voor degene die het niet gezien 

hebben  er staat een koe op ons shirt en dat vind Wies helemaal geweldig. Jordi onze keeper 

wat doe jij het goed jij zorgt er weer voor dat wij specialisten worden in de penalty’s want 

jawel deze hebben we weer gewonnen. Volgende week weer tegen de Zouaven en we zijn 

voorbereid Wout en Femke als jullie dan net zo goed staan te verdedigen als afgelopen week 

weet ik zeker dat we het beter doen dan de vorige keer en wie weet een doelpunt. Nou jongens 

en meiden ik was weer trots en volgens mij al het publiek dat naar ons kwam kijken ook.  

 

Tot zaterdag. 

 

Sportieve groetjes Tamara 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

31-03-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  196928 DESS F1 – ASV’55  F1 Judith Slagter 

 10:00  203786 DESS ME1 – VVS‘46ME2 Denise Swier 

 11:30  165488 DESS D1 – VVW D2 Simon Spil 

 13:00   199485 DESS C1 – de Zouaven C4 Anita van Arem 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10:15 09:15 190031 De Zouaven F11  – DESS F2 Cas 

 09:00 08:00 179554 De Zouaven E7 – DESS E1 Maarten, Ramon 

 15:00 14:00 203381 Kolping Boys MC1 – DESS MC1 Iris, Floor, Karlijn 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 


