
 

ODESSA                                                                                                                                1 

                                                                                                      

                    

                    37e jaargang  Nr 30           

  

 

                    

           2 april 2012 
 

 

 
 

De renovatie van het B-veld 

  

Zoals jullie inmiddels allemaal weten gaat de gemeente het B-veld vernieuwen. Dit betekent dat het 

veld voorlopig niet bespeelbaar zal zijn. Hierbij een korte omschrijving van wat er allemaal gaat 

gebeuren. 

De komende week zal er nieuwe drainage aangelegd worden. Er zal een grote machine sleuven gaan 

maken en direct de drainagebuizen in die sleuven leggen. De sleuven worden in de lengterichting van 

het veld getrokken en zullen afwateren in de sloot achter het doel aan de kant van de weilanden. Dit 

omdat de waterstand daar lager is dan de sloot bij de parkeerplaats. Omdat deze sleuven ca 70 cm 

die zijn hebben een aantal vrijwilligers afgelopen zaterdag de kabel voor de verlichting verwijderd 

daar deze anders doorgesneden zou worden. We zullen een nieuwe kabel moeten ingraven om het 

veld heen. De drainage wordt aan de kant van het Klammeland nog een paar meter na de 

cornervlaggen doorgetrokken aangezien het aan die zijde van het veld het natst is. 

Na de drainage zal het veld volledig worden omgeploegd en vervolgens wordt de grond verbeterd 

door er o.a. zand doorheen te mengen. Dan hebben we het niet over een paar big bags. Er zal maar 

liefst 500m3 zand over het veld worden verspreid. Het zand wordt op de parkeerplaats aangeleverd 

dus er zullen tijdelijk iets minder plekken beschikbaar zijn.  

Daarna zal het veld worden gevlakt. Als het weer mee zit zullen deze werkzaamheden 2 weken 

duren. Als het veld gevlakt is wordt het bestuur door de gemeente geïnformeerd en als het bestuur 

het veld dan goedkeurt gaan ze het veld inzaaien.  

Vanaf dat moment zijn we deels aan de weergoden overgeleverd. We zullen regen moeten hebben 

om de groei te bevorderen maar we kunnen zelf uiteraard ook een handje helpen met het 

besproeien van het veld. Reken er maar op dat we niet eerder dan september/oktober pas op het 

veld kunnen spelen. De kans is overigens groot dat we dan ook een paar nieuwe doelen krijgen en 

dat er door de gemeente een nieuw hek langs de hoek van het veld (bij de ingang) wordt geplaatst. 

De oude paaltjes die nu nog her en der in de bosjes lagen zijn weggehaald. 

Om toch door te kunnen trainen zijn de lichtmasten gedraaid in de hoop dat we op het A-veld dan 

voldoende licht hebben om te trainen.  

 

Wel willen wij de trainers verzoeken om de doelgebieden van het hoofdveld niet te gebruiken!! 

 

Uiteraard zal dit lastige situaties op gaan leveren maar we moeten met zijn allen creatief met de 

ruimte om gaan. Nadat we de voetbalweek hebben afgesloten zal de gemeente direct het A-veld 

extra gaan verwennen omdat dit veld zwaarder belast gaat worden. Uiteindelijk hopen we dan het 

nieuwe seizoen met 2 uitstekende velden te kunnen gaan beginnen. 

  

We rekenen op ieders begrip voor de overlast en mochten er lastige situaties ontstaan in de 

veldbezetting of op ander gebied neem dan even contact op met het desbetreffende bestuurslid. 

  

Namens het bestuur, Vincent Vermeulen 
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Agenda: 
      
      
     
  4 april              2012 Bestuursvergadering 
   
  9 mei               2012 Bestuursvergadering 
   
  6 juni               2012 Bestuursvergadering 

 
  9 juni               2012 Rabofietstocht 
 
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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                       Woudia DA1 – Dess DA1                     (25 maart) 

 

Zondag 25 maart moesten we bij Woudia voetballen. Daar aangekomen gingen we omkleden en 

warm lopen. Tijdens het warm lopen, viel het op dat Cor nog steeds niet aanwezig was. Aangezien 

het al bijna tijd was om met de wedstrijd te beginnen gingen we Cor maar even bellen. Wat bleek 

nou, Cor was naar de verkeerde voetbalvereniging gereden. Aangezien Cor de spelerspassen bij zich 

had was het wedstrijdformulier nog niet volledig ingevuld, maar de scheidsrechter zag geen reden 

om nog langer te wachten. We begonnen met de volgende opstelling: 

 

 

                                                                               Denise 

                                               Renate                     Lotte               Marijke 

                                                                                 Roos 

                                                         Delia           Charlotte            Marije 

                                                            Maartje         Anne            Lisa 

Wissels: Maxime, Mandy, Juliette en Suzanne. 

 

De eerste helft waren wij veel op hun helft aan het voetballen. We creëerden veel kansen maar 

daar bleef het ook bij. Ondanks de mooie acties en het druk zetten stond het na een half uur 

gespeeld te hebben nog altijd 0-0. Totdat Delia een kans kreeg en deze ook goed benut 0-1. Er 

bleven kansen gecreëerd worden. Een paar minuten voor rust werd er door de tegenstander 

hands gemaakt in het strafschopgebied. Het was aan Anne de taak om deze penalty goed te 

besteden en dat deed ze ook 0-2. Vlak na de penalty floot de scheidsrechter af. Tijdens de rust 

werden er nog een aantal dingen besproken en er werd gewisseld. De tweede helft liep wat 

moeizamer dan de eerste helft. Er werden nog steeds hele mooie kansen gecreëerd, maar de 

tegenstander kwam wat vaker op onze helft. Ondanks dat de tegenpartij gevaarlijker was 

geworden slaagde onze keeper er in om de 0 te houden. Helaas werd er door ons ook niet 

meer gescoord en bleef de stand 0-2. 

Maartje en Lisa heel erg bedankt voor het meedoen! 

# 15 

          

          ?
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31 maart 2012 De Zouaven DA2 – DESS DA1. 
 

Deze morgen met een pittig windje werden wij om 11:30 verwacht op sportcomplex de kloet in 

grotebroek. 

Vandaag moesten we tegen de nummer 6.  

Aangezien vera en michelle alle 2 een pittige blessure hebben, hadden we laura als extra versterking 

erbij gevraagd. 

Bij deze bedankt laura voor je inzet! 

 

                                     De opstelling: 

                                 
                                Denise 

 
              Eliane            Lotte            Marijke 

 
                                    Roos  

 
         Renate            Charlotte            Mandy 

 
                Delia            Anne            Marije 

 

De eerste helft was begonnen en we hadden al snel veel bal bezit. 

Jammer dat er toen niet zoveel kansen gecreeerd waren. 

Halverwege de eerste helft werden mandy gewisseld met laura, laura door naar de linksvoor, marije 

naar de linkshalf en mandy naar linksachter. 

Laura kon er goed doorheen komen en zo konden delia en anne gebruik maken van de mooie 

voorzetten. 

Helaas gingen we de rust in met een stand van 0-0 

 

Tijdens de rust bracht ed ons nog wat moed in, en ja hoor dat heeft geholpen. 

Laura scoorde al gauw in de 2
e
 helft, en er volgde al snel een 2

e
 goal. 

Na dat er was gescoord kregen we al snel vertrouwen en scoorde charlotte door een masseltje over 

de keeper door. 

Toen, ja toen had zouaven een cadeautje gekregen, de bal gleed uit de handen van de keepster en zo 

kon een spits van zouaven een doelpuntje mee pakken. 

 

Halverwege de 2
e
 helft mocht sharon haar debuut weer waarmaken, want na een lange blessure 

doet ze eindelijk weer mee! We zijn blij dat je weer terug bent sharon! 

In de 85
e
 minuut gaf suzanne een prachtige assist op anne en werd mooi afgerond op doel. 

Nog geen 2 minuten later mocht anne hem er nog een x in schieten. 

En ja hoor er volgde ook nog een 6
e
 goal, en wel in de 93

e
 minuut door een super mooie assist van 

sharon. 

 

We gingen met een mooie einduitslag naar huis! 6-1 

We gaan weer mee doen met het kampioenschap, de komende wedstrijd is 15-4-2012 tegen 

strandvogels uit in onderdijk! 

We gaan weer voor de overwinning dames! 

  

#1 Baas. 



 

ODESSA                                                                                                                                5 

 

 

 

Dinsdag 27 maart 
 

Na een lange periode van afwezigheid op de dinsdagavondtraining van de selectie (lees het 

eerste + Jelle) werd ik blij verrast met een opkomst van circa 18 man. Ongekende luxe voor 

deze tijd van het jaar! Van die 18 man waren er wel 10 man van het B elftal. Een mix van 

jonge voetballers die hun gezicht al eens hadden laten zien en een groot deel waarvan ik net 

zoveel af wist als mijn linker wreef.  Voor mij dus spannend wat deze training zou gaan 

brengen!  

 

Direct met de eerste oefening werd ik blij verrast van alle kanten. Wat blijkt: Die jongens zijn 

technisch meer dan in staat om zeer goed te voetballen. Zo goed dat de gevestigde garde alles 

moest geven om deze jongens niet de overhand te laten nemen. Het niveau kwam tot een 

hoogte wat ik al in tijden niet op een training heb meegemaakt. Kort, lang, één tweetjes alles 

om geen verlies te lijden van die snotaapies. ‘De toekomst van Dess mag ons nu nog niet van 

het veld voetballen’, proefde ik in elke aanname en pass. De befaamde kromme rug waar de 

trainer regelmatig over spreekt, werd over het hele veld tentoon gespreid.  

 

Zelf was ik altijd onder de indruk van de technische capaciteiten en de wil van mannen als 

André Appel, Ariën Rood en Jan Korver. Deze mannen konden zonder veel te lopen, maar 

met spelinzicht en duelkracht er altijd voor zorgen dat zij de bovenliggende partij bleven. 

Naast het etaleren van deze kwaliteiten verspreidde deze mannen die ook. Dit is het tweede 

punt waar ik zeer positief verrast over was. Naast de wil om te winnen was er de wil om de 

kennis en het spelinzicht over te brengen. Belangrijker nog: er was ook de wil om hiervan te 

leren! 

Het doet mij trots te vertellen dat wij bij DESS nu in deze situatie zitten. De jeugd komt 

eraan. Sterker nog: de jeugd bonst op de deur. Wij als gearriveerde selectieleden moeten met 

ons spelinzicht, duelkracht en slimmigheden deze jongens nog even buiten de deur weten te 

houden. Gelukkig weet ik niet hoelang wij dit vol gaan houden! 

 

 

Eric Admiraal 
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VZV DA1 – DESS DA2 

 

Geen woorden, maar ook geen daden… 

 

En daar stonden we dan met ons goeie gedrag om 13:00 op het voetbalveld in ’t Veld, klaar 

om de wedstrijd te winnen. Het was ook wel een keer leuk om de wedstrijd vanaf de 

achterkant te bekijken. Ik keek vanuit het doel het hele veld over en we waren vrijwel 

continu op hun helft aan het voetballen. Zo wil ik wel vaker op doel staan (en nee, dit meen 

ik niet serieus). Zo viel ook het eerste doelpunt in ons voordeel. Via een indraaiende corner 

van Leonie tikte een VZV’er de bal nog even extra het doel in. Helaas duurde de voorsprong 

niet heel lang. VZV kwam op een gelijke stand door een heel mooi doelpunt.. 1-1.. Er werd 

over het algemeen wel redelijk gevoetbald. Hier en daar kwam VZV er doorheen, maar ze 

waren niet echt heel gevaarlijk. Wij hadden aan de andere kant meer aanvallen en hier en 

daar ook goeie kansen, maar de ballen wilden er gewoon niet in.. We gingen met een 1-1 

stand de rust in.  

Na rust wilden we het allemaal anders gaan doen. We moesten scoren! Na rust waren wij 

eigenlijk continu op de helft van VZV. We hadden goeie aanvallen, maar het leek wel alsof 

het doel de ballen afstootte.. Zo gingen er ballen op de paal, vlak over, vlak naast etc. Terwijl 

wij druk bezig waren met het willen scoren bij VZV, lieten zij even zien hoe dit ook alweer 

moest. Tot 2x toe brak de spits van VZV door en scoorde ze de 2-1 en de 3-1. We stonden 

binnen no time 3-1 achter. We hadden dit echt totaal niet verwacht, maar de tweede helft 

werd er ook gewoon veel geprutst. De ballen kwamen net niet aan, werden niet lekker 

aangenomen en noem het maar op. We schoten gewoon te kort (leuke woordspeling ;-)). De 

koppies bleven gelukkig niet hangen na deze 2 tegengoals; tot aan het einde waren wij de 

meest voetballende partij. Het is jammer en ontzettend balen dat we hier punten hebben 

laten liggen.. Gelukkig heeft Grasshoppers verloren van Zouaven, misschien dat wij daar 

ergens nog van kunnen profiteren.  

 

Mijn excuses voor dit saaie stukje, maar ik heb op het moment even heel weinig tijd! 

 

Juud en Denise, heel erg bedankt voor het meespelen, jullie zijn toppers!! 

 

#8  
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Dess VS vvv  
 

De scheidsrechter was Jelle van ijperen. We zetten veel druk. Wij 

speelden veel beter dan de tegenstander de verdedeging deed het top 

en de middevelders ook. Remco paasde naar Sam schoot niet zo hard 

maar hij stuiterde in het doel. de kieper vond het een moeilijke bal hij 

hat hem kunnen houden. Dat was het enige doel punt in de eerste 

helft. We kregen goed commentaar van Gerrie. daardoor waren we 

veel veller in de 2
e 
helft. Luuk B gaf een hele mooie  voorzet en Sam 

kopte de bal in het doel. 10minuuten later gaf Luuk B weer een 

voorzet en Remco kopte de bal erin. Remco gaf een steekbal en Sam 

schoot de bal er in. Maurits kiepte heel goed. En de verdediging deed 

goed hun best. Een goeie overwinning 4-0 gewonnen. En de man van 

de wedstrijd is Sam.   

Daan Wagemaker              
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Meiden Me 1 tegen vvs Me2. 
 

Dat we zouden winnen zat er dik ik, wij twee koppen groter, hadden de vorige keer ook van 

ze gewonnen. 

Doelpunten scoren daar ging het vandaag niet om, overspelen, afgeven en aannemen van de 

bal was belangrijk vandaag. Dat daar evengoed nog 9 doelpunten uit voortkomen is alleen 

maar geweldig.  Dus de eindstand 9- 0 voor ons. Na het douche genoten ze nog van de 

appeltaart die noa had verdient met het scoren van haar eerste doelpunten. 

Groeten jolanda. 
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DESS F1 – ASV 55 F1 

ZATERDAG 31 maart 2012 
 

RUSTSTAND 0-2    EINDSTAND 0 -3 

 
Afgelopen zaterdag mochten we aantreden tegen de koploper van 

de voorjaarscompetitie ASV 55. Ook deze keer bleek de 
tegenstander te sterk voor ons. Maar er waren kansen voor DESS.. 

 
Je weet het als de koploper op bezoek komt, vanaf de eerste minuut er boven op 
zitten en proberen hen zo snel mogelijk te verassen. Met die opdracht stuurde de 
coach ons team het veld op. Helaas zat het in de eerste minuten niet mee want de 
kansen die we kregen eindigden steevast in individueel “ego-trippen” en rare 
afzwaaiers. In onze ijver om het eerste doelpunt te maken troefden we elkaar af in 
het pingelen met de bal zonder zich te bekommeren om de vrijstaande mede spelers 
en speelsters. En dan treedt de bekende voetbalwet in werking als jezelf vergeet te 
scoren dan doet de tegenstander dat. De eerste ASV treffer ontstond uit een kluwen 
van speler voor het Dess doel en de tweede treffer was een snoei harde bal in de 
kruising.  
 
Eindelijk was het pauze en konden we elkaar vertellen wat er mis ging. 
Oh ja overspelen hadden we elkaar beloofd, maar in het heetst van het spel waren 
we dat vergeten. De tweede helft zou echt anders verlopen 
Want iedereen wist dat we met het spel uit de eerste helft niet verder zouden komen. 
En ja de tweede helft gaf een volkomen ander spelbeeld. 
Dess combineerden alsof het een lieve lust was en domineerde het spel. 
Maar doelpunten mochten er deze ochtend maar niet komen. Het leek wel 
of iedereen op het moment voor het doel de ogen sloot want alle ballen gingen net 
naast op de paal of op de lat. Eén bal van Maliq ging over de keeper die de bal met 
zijn vingertopjes nog kon aanraken, de bal viel op de doellijn waarbij de scheids 
duidelijk aangaf dat de bal niet de doellijn passeerde. Jammer maar de regels zijn 
duidelijk. Uiteindelijk wist ASV nog een derde treffer te maken waardoor de uitslag op 
0-3 eindigde. 
 
We sloten af met een knappe serie penalty’s en verlieten met opgeheven het veld. Er 
waren kansen maar vandaag had de bal geen zin om mee te werken. Volgende 
week zaterdag een Paas toernooi in Berkhout. 
Coach Toin zit dan in Praag, Klaas Jan de vader van Tom zal jullie begeleiden. Heel 
veel succes daar en tot snel. 
 
Sportieve groeten, Toin 

 
Dess heeft als club de afspraak dat iedereen na de wedstrijd gaat douchen. Dat betekent 

handdoeken meenemen, een aantal spelers van ons team weten wel wie ik bedoel !!! 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

07-04-2012 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09:00 08:00 Berkhout DESS F1      Toernooi Peter, Mike 

 09:20 08:20 Berkhout DESS E1     Toernooi Jeroen, Max 

 12:10 11:10 Berkhout DESS D1     Toernooi Huub,Remco,Maurits 

 12:50 11:50 Berkhout DESS C1     Toernooi Sonny, Jeroen 

 

14-04-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  188140 DESS F2 – De Valken F5 Nick Karsten 

 10:00  176764 DESS E1 – Kwiek’78 E3 Casper Smit 

 11:30  167346 DESS D1 – Berkhout D1G Simon Spil 

 13:00   197333 DESS C1 – Dindua C2 Anita van Arem 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09:00 08:00 202007 Zwaluwen 30 HCSV F2  – DESS F1  

 10:30 09:30 203839 Kwiek  ME1 – DESS ME1  

 12:30 11:30 203382 BKC/SVAP MC1 – DESS MC1  

 
 
 
 

 
 
 

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 


