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Beste Dessers
Het B veld is binnen no time over de kop geweest, gedraineerd, gefraisd, opgehoogd,
afgevlakt, omgespit, weer opgehoogd, opnieuw gevlakt, gekopegd en uiteindelijk
opnieuw ingezaaid in de afgelopen 3 weken.
Nu het gras erin zit is het ten strengste verboden het veld te betreden.
Wij roepen daarom iedereen op hierin zijn/haar verantwoording te nemen.
Kom dus niet onnodig op het veld, zie je iemand op het veld spreek hem/haar daar op
aan, als men daar niet op reageert laat het ons dan weten.
Als wij hier allemaal rekening mee houden dan kunnen wij hopelijk zo snel mogelijk
weer over het B veld beschikken.
Het Bestuur
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
29-04-2012
veld tijd
A
14:00
A
11:45
!!!!
10:00
16:00
10:00
Uit
Tijd
11:45
10:00

09:00

vertrek
10:45
09:00

wedstrijdnr
1878
64317
68320
212786
212787
wedstrijdnr
64365
205294

wedstrijd
DESS 1 – Jisp 1
DESS 2 – Beemster 3
DESS VE1 – AGSV VE1
DESS DA1 – Grasshoppers DA2
DESS DA2 – Grasshoppers DA1
wedstrijd
Always Forward 6 – DESS 3
Dynamo B1 – DESS B1

Scheidsrechter/ rijders

VELD AGSV

06-05-2012
veld tijd
A
14:00
A
12:00
Uit
Tijd
14:00
11:00
10:00
14:00

vertrek
10:00
09:00
13:00

wedstrijdnr
64733
213143
wedstrijdnr
3897
64720
68349
205395

Uitslagen zondag 22-04-2012
ALC 2 - DESS 2
De Zouaven 9 - DESS 3
DESS Da1 – Andijk Da1
DESS Da2 – KGB Da2
DESS B1 – DWB B1

wedstrijd
DESS 3 – VVW 4
DESS DA 1 – Woudia Da1
Wedstrijd
Wieringerwaard 1 – DESS 1
Wieringerwaard 2 – DESS 2
Spartanen VE2 – DESS VE1
Succes B1 – DESS B1

3-0
0-2
1-6
0-2

Scheidsrechter/ rijders

Uitslagen zaterdag 21-04 2012
VVS’46 F6M - DESS F2
Always Forward F8 - DESS F1
DESS E1 – West Frisia Dp E4
DESS ME1 – VVS’46 ME1
De Valken D2 - DESS D1
DESS MC 1 – DTS MC1
Dynamo C1 - DESS C1

4-2
3-6
4-4
14-1
1-4
0-1
2-0

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:

7 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.
Let op, gewijzigd schema!

Dinsdag 01-05-2012

Vrijdag 08-06-2012

Frederik van der Ven

Robert-Jan Wit

Marco Appel

Arjan Bakker

Ramon Poeze

Jan Keeman

Mathijs Wit

Robert Borg

Kris Vlaar

Martin Bakker

Jelle van de Berg

Nick Hiemstra

Mark Vlaar
Robert Boersma
Patrick Huisman
Anthony Molina
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Grote DESS Loterij
Zoals elk jaar organiseert Dess weer tijdens de voetbalweek 21 t/m 26 mei
2012 de grote DESS loterij.
Elk lid krijgt een boekje loten om te verkopen.
De spelers van de E1 en ME1 zullen huis aan huis gaan om loten te verkopen.
Er kunnen net als elk jaar weer mooie prijzen gewonnen worden en elke avond
in de voetbalweek is een hoofdprijs te winnen.

1e Hoofdprijs: HTC Flyer (Tablet) aangeboden door :
Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar

2e Hoofdprijs: Fiets aangeboden door :
Rijwielshop Ruiter-Hoorn

3e Hoofdprijs: Rondvlucht van 1 uur voor 3 personen
En vele andere prijzen.
Van de opbrengst van de loterij kunnen weer nieuwe trainingsmaterialen
worden aangeschaft.
Voor de kinderen die de meeste loten verkopen zal er, net als voor de
verkopers van de E1 en ME1, een leuke verrassing zijn.

De loten boekjes moeten voor 11
op een van onderstaande adressen:
Angelique Moolevliet
Burg.Elmersstraat 27
Tel. 590880
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Afra Appel
Dr. de Vriesstraat 51
Tel. 591803
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De voorbereidingen voor de voetbalweek zijn weer in gang gezet.
Bij de dames en de heren zijn weer een aantal ,,aanvoerders’’ bereid gevonden om
een team te begeleiden.
Bij de jeugd worden ook weer een aantal teams samengesteld.
Woensdagmiddag (23 mei) is er voor de allerjongsten weer van alles te doen.
Omdat tot zover eigenlijk alleen DESS-leden en/of Odessa-lezers op de hoogte zijn
van de voetbalweek zal binnenkort bovenstaande flyer aan huis bezorgd worden.
Maar als je al iemand weet die wel mee wil doen (ook als die niet alle avonden kan)
geef dat dan door!!
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OUDERS OPGELET!
Als het eerste elftal thuis een wedstrijd voetbalt, verzorgt DESS een loterij in de
pauze om de clubkas te spekken.
Daarbij kunnen wij de hulp van een paar kinderen uit de bovenbouw van de
basisschool goed gebruiken. Het is de bedoeling dat de aangewezen
kinderen zich om 13.35 op de betreffende datum melden in de kantine
bij een barmedewerker. In de kantine krijgen zij instructie over het loten
verkopen bij de ingang van het DESS-terrein aan de bezoekers.
Al met al een klusje van ca. 1,5 uur. Als je op onderstaande datum
niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Dat mag ook iemand
zijn die geen lid is van DESS.
De volgende kinderen worden op onderstaande datum om 13.35 in de DESSkantine verwacht:
29/4/12 Lisa de Niet en Amy Moolevliet
Als je op bovenstaande datum niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen!

ODESSA

6

Op 1 mei schoonmaken
Na een drukke zondag en Konningingedag moet de kantine weer
schoongemaakt worden.
Wie wil er op 1 mei van 10.00 tot 12.00 uur helpen?
Dan kunnen we ook wat extra's doen, bijv. de ramen een keer lappen.
Kan ik op heel wat mensen rekenen?????

Eredivisie Live
Beste DESS’ers,
Voor de voetballiefhebbers heeft DESS een abonnement op
‘Eredivisie Live’ in onze kantine.
Volgend seizoen gaat de aanbieder de kosten om dit uit te zenden voor een sportvereniging
verhogen van € 17,95 naar € 60,- per maand. De boete voor het gebruik van een thuisabonnement op de club bedraagt € 20.000,-. Dus ook dit is geen optie.
Het bestuur wilt/kan deze kostenpost niet voor de rekening van de club laten komen. Zo zien
wij om ons heen dat 9 van de 10 clubs, dit volgend seizoen niet meer zullen uitzenden.
Wij begrijpen dat zo’n abonnement veel ‘kantine nazit gezelligheid’ met zich meebrengt dus
willen we de liefhebbers een kans geven om deze charme te behouden;
Er zal naast de tv in de kantine, gedurende 2 weken, een lijst komen te hangen getiteld
‘Eredivisie Live 2013’. Één ieder die graag, ook volgend jaar, voetbal wilt kijken in de
kantine, vragen wij haar/zijn naam op deze lijst te schrijven.
Als blijkt dat er genoeg animo/draagvlak is om het abonnement te houden, zullen wij onder de
genoteerden een voorstel doen om gezamenlijk dit pakket aan te schaffen waarbij de club ook
een acceptabel deel voor zijn rekening neemt.
Dus willen we voetbal blijven kijken in de kantine? Schrijf dan je naam op de lijst dan zorgen
we er samen voor, en tik je maat ook ff aan want die zit ook altijd naast je..
Het bestuur
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Hoera,
De dames en heren van de volleybal
competitie zijn kampioen!
Zij sloten afgelopen dinsdag het
seizoen af met een kleine competitie
avond. Gevolgd door de prijsuitreiking.
Waarbij zij een beker kregen.
Afgelopen donderdag bij de
oefenavond kregen zij een klein taartje.
Dames en heren wij zijn trots op jullie
gefeliciteerd.
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ALC 2 – DESS 2

2-0

Zondag 22 april 2012
Half 11 thuis verzamelen. Waar we met 16 man zouden vertrekken, reed er uiteindelijk 12
man richting Abbekerk. Geen ideale situatie om de strijd mee te beginnen. Een keer verslapen
kan gebeuren, je bent wel een ezel maar vooruit. Maar als je een kwart van de strijdtroepen
verliest, al voordat de wedstrijd is begonnen, dan wordt het lastig. Dus even het verzoek
vanuit ‘het vaste 2e’ of er iets oprechter “Ja, tot zondag” kan worden gezegd. Dan hoeven
keepers niet te voetballen en coaches niet te keepen en dat soort geintjes waar niemand op is
ingesteld.
Jan ‘Vlagt’ o’Kéeman ging deze week met ons mee. Vlagger Anita moest later die dag nog
een wedstrijd fluiten en het ken te gek ok. Het 1e was vrij en gelukkig had Jan er wel zin an.
Gelukkig maar want hij had het er nogal druk mee. (Ook een schouderklopje voor de defence)
De wedstrijd
Het was lekker weer, het veld was goed en er waren nieuwe kleedkamers dus deze
randvoorwaarden waren goed. Bij het betreden van het veld gingen alle kindertjes in het
publiek achter hun ouders staan want er stond “een reus op het veld”. Ten Pierick deed ook
weer een wedstrijdje mee en stond samen met Vincent in de spits.
Na een kwartiertje voetbal een handige lob over onze defence waardoor ALC een doelpoging
kreeg en met 1-0 de leiding nam (of kreeg, want ik had hem kunnen/willen hebben, maarja
ouwe koeien zeggen Booeeh..).
Weer een klein kwartiertje later kon Jelle niet helemaal kiezen tussen een terugspeelbal of de
corner weggeven en werd ook de 2-0 weggegeven. Ontzettend zonde allemaal want we er
werd verder ook niet meer gescoord hoewel er nog een aantal leuke kansen aan beide kanten
waren.
Victor kreeg eind eerste helft nog weer wat last van zijn hamstring dus kwam Erik nog even
in actie, maar door zijn topfitte verschijning in combinatie met een knie die niet meewerkte
moest er toch even creatief worden gehandeld. Zo raakte coach Sven op doel en keeper Sjaak
op rechtsback om het team volledig te houden.
Dit liep uiteindelijk best lekker maar ALC bleef ongepasseerd en dus verloor ons
mooie team met 2 tegengoals (en álweer bijna Vincent zijn klokkenspel) de pot.
De familie Vriend nog bedankt voor het kijken!
Volgende week 11: 45 thuis tegen de Beemster. Dan is het wel weer is tijd om
een stevig pak rammel uit te delen.
Shakademus
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DESS DA1- Andijk DA1
Zondag ochtend om 13.00 uur verzamelden alle dames zich buiten bij de Dess kantine. Met
z’n allen gingen we nog even bij dames 2 kijken en daarna was het toch echt tijd om ons om
te kleden. In de kleedkamer werd de opstelling bekend gemaakt en zag er als volgt uit:
Denise
Mandy

Lotte

Eliane

Roos
Delia

Charlotte

Sharon

Anne

Marije
Suzanne

Wissels: Maxime, Marijke en Renate.
Het zonnetje scheen lekker alleen de harde wind was een minpunt. We stonden allemaal al
klaar op onze posities, maar helaas, tegen de voorkeur van onze keeper in moesten we
wisselen van kant.
Alsnog gingen we vol goede moed van start maar helaas kwam de bal niet in hun doel. Voor
deze wedstrijd hadden we wel vier coaches aan de kant staan die ons goede aanwijzing gaven.
Helaas was dit tevergeefs. De tegenstander was in de eerste helft niet veel sterker maar kregen
toch een kans om te scoren. 0-1 voor Andijk. We gingen er met zijn allen nog even tegen aan
en daarna ging de fluit van de scheidsrechter voor de rust.
De eerste helft was voorbij. Tijd voor wat wissels. Eliane ging er uit voor Marijke, Mandy
ging er uit voor Renate en Suzanne ging er uit voor Maxime.
De tweede helft ging er een stuk fanatieker aan toe. Aan het begin van de wedstrijd speelden
we vooral aan de kant van de Andijk. Helaas kwamen er geen kansen om uit te scoren ook al
werd er wel mooi naar elkaar overgetikt. We kregen tijdens het spel ook nog een beetje
sensatie. Een van onze spelers gaf een trap tegen de benen van een Andijker, deze pikte dat
niet en sloeg terug. Van de scheidsrechter moest het meisje van Andijk 5 minuten aan de kant.
5 minuten met een speler minder was een voordeel voor Dess. We konden hier geen gebruik
van maken helaas. We creëerden geen kansen op het doel en het spel ging verder aan de kant
van Dess. Andijk had een hele goede speler die helaas heel snel was. Haar tegen houden was
dan ook een belangrijke taak. Ze schoot op doel maar miste gelukkig wel. Vanuit deze misser
kwam nog een schot en Renate wilde de bal snel weg van het doel hebben. Per ongeluk ging
deze de verkeerde kant op. Hij vloog het doel in van Dess en zo werd het 0-2 voor Andijk.
Vijf minuten later ging het eindsignaal en de wedstrijd was afgelopen. Helaas mocht deze
wedstrijd niet baten en volgende week gaan we gewoon ons best doen tegen de Grasshoppers.
Alle vier de coaches bedankt voor jullie hulp!
#7

ODESSA

10

DESS DA2 – KGB DA1
Zondag om 12:00 stond voor ons een zware wedstrijd op het programma. KGB maakt grote
kans om kampioen te worden, dus aan ons de taak om ze daarvan te weerhouden en van de
laatste plek af te komen. De vorige keer verloren we 7-1 van KGB, terwijl we in de rust 1-1
stonden. De wedstrijd begon wat winderig. We hadden de eerste helft wind mee en daar
moesten we wel even aan wennen. Veel diepe ballen op de spitsen werden te hard gespeeld,
waardoor ze over de achterlijn verdwenen. Er werd met een verassende opstelling gespeeld;
het middenveld moest terugzakken en vooral een verdedigende taak vervullen. Voorin
stonden 3 spitsen die het werk aan de buitenkant moesten overnemen. Het eerste doelpunt viel
in ons voordeel; de 1-0 werd gescoord na een solo van Denise Swier. Ze kreeg de bal mee en
liep in haar eentje op de keeper af. Ze schoof de bal schuin onder/langs de keepster waardoor
hij niet te houden was. De 1-0 voorsprong was dus voor ons. Helaas gingen we de rust in met
een gelijke stand. De tweede helft moesten we tegen wind spelen. Dit was voor ons vrij
zwaar. We waren op zich lekker aan het voetballen, maar tot scoren kwamen we niet. Helaas
vielen de doelpunten aan onze kant, waardoor we achter kwamen te staan. Toen we 3-1
achterstonden ben ik er uit gegaan en even later werd er gewisseld van keepster. Denise Baas
ging van het doel af en Corine nam het over. We probeerden nog wat kansen te creëren en dat
lukte ook vrij aardig, maar de doelpunten wilden niet vallen. Vlak voordat ik het terrein
verliet viel de 4-1 en toen gingen de koppies hangen. We wisten vanaf dit moment dat het niet
meer zou gaan lukken. Er waren hier en daar nog wat aanvallen en kansen, maar het wilde
gewoon echt niet meer lukken. Uiteindelijk is het geëindigd in een 6-1 nederlaag. En zo gaat
het ongeveer altijd tegen KGB, gelijke stand in de rust en uiteindelijk nog vrij dik verliezen.
Volgende week staat Grasshoppers op het programma; deze MOETEN we gewoon winnen
om nog een beetje in de race te blijven..!
Denise, Judith, Iris en Baas heel erg bedankt voor het versterken van ons team, zonder jullie
hadden we het niet gered én hadden we die 0 niet naar een 1 kunnen brengen!
#8
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DESS B1 - DWB B1
(MAAR dan door de ogen van de scheids)

Vrijdagavond om een uur of 8 na de training van de b1 van Dess hoor ik opeens een grote
brul mijn kant op.
SCHEIDS KAN JE FF KOMEN!!!!
Niet geheel volgens verbazing zie ik daar Peter Manshanden staan met zijn groep
voetballers.
Zeg luister eens wat doe jij zaterdagavond 21 April was de vraag.
Zo weinig mogelijk is daarop mijn antwoord.
Nou bij deze moet je ons fluiten tegen DWB B1 en na afloop veel pils!!!
Vooruit dan maar omdat jullie het zo lief vragen.
Eenmaal aangekomen op de desbetreffende avond was er al een aardig sfeertje op het dess
complex.
De muziek buiten lekker aan en best wel wat volk.
Nadat alle formaliteiten waren gedaan was het tijd voor de wedstrijd.
De tegenparty en scheids al aanwezig op het veld,maar Peter hield zijn mannen nog even
binnen voor de peptalk.
Naarmate de wedstrijd vorderde en wat kansjes heen en weer werd het langs het veld ook
steeds drukker.
Naar schatting van de aanwezige (buurt)politie een mannetje of 60.
Na 40 minuten en wat extra tijd was het dan eindelijk tijd voor een sappie.
Dit was door alle drukte in de kantine makkelijker gezegd dan gedaan.
Voordat de 2e helft begon waren alle koppies toch wat gespanner dan de 1e helft,verliezen
was geen optie!!!!!!
Naarmate de 2e helft vorderde kreeg dess toch wel wat kansen,maar.......je moet ze wel
maken!!!!!
Bij Dwb wilden ze op een gegeven moment zelfs de vlagger laten meedoen,maar na een lief
woordje van de scheids
ging deze beste man toch weer stilletjes op zijn positie staan.
Uiteindelijk heeft toch de IETS betere ploeg gewonnen met 0-2.
Wat ik uiteindelijk wil zeggen tegen de ploeg.......
Ik heb de meeste van jullie getraind dat jullie nog 6/7 waren en ben er trots op dat Peter het
beste uit jullie weet te krijgen.
Ga zo door en dan weet ik zeker dat jullie ook volgend seizoen als a-junioren mee kunnen
doen om de prijzen.
Leuke pot en een gezellige nazit.
Gegroet jullie scheids,
Erwin Kan
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Dynamo C1 – Dess C1
In het begin van de week hadden we er erg veel zin in om zaterdag tegen de ongeslagen koploper te
mogen aantreden, thuis verloren we een beetje jammerlijk met 2-3 en we wilden in Ursem de zaken
even recht zetten, maar in de loop van de week werd al snel duidelijk dat dat een bijna onmogelijke
missie zou worden, aangezien we afberichten kregen van Damian, Casper en Timo.
Met wat kunst en vliegwerk en creativiteit stonden we toch met z’n 11-en op het veld, inclusief de
rentree van Luuk die weer lekker bij Dess komt voetballen volgend seizoen( en dit seizoen fff afmaakt),
maar het zat wederom niet mee, Mathijs moest al na 10 min geblesseerd het veld verlaten en zo
moesten we nood gedwongen toch nog met 10 man verder spelen.
Ondanks dat voetbalden we een uitstekende 1e helft en Krijn had de 0-1 op de schoen, maar de
Dynamo keeper kon zijn schot nog net tegenhouden, nog geen 5 min later greep Jeroen keihard
in(maar wel fair),redde fraai, Dynamo maakte de 1 -0, maar de scheids had al gefloten voor de
overtreding van Jeroen, dat was ff een mazzeltje.
Toch konden we 0-0 niet vasthouden, want bij de 3e corner van Dynamo was het dan wel raak voor hun
en de 1-0 achterstand was een feit.
5 min voor rust een diepe bal de 16 in, Jaimy stond goed en gleed de bal keurig corner, maar Jeroen
kwam ook al uit zijn goal, met als gevolg een fikse botsing,gelukkig konden ze alle twee door voetballen.
De 2e helft zag er zo’n beetje hetzelfde uit als de 1e, een sterk verdedigend Dess tegenover een
aanvallend Dynamo.
We hebben in de counter nog wel wat kansjes gehad, maar Robin en Rick kwamen net telkens een
teentje te kort om nog echt gevaarlijk te worden, maar verdedigend stonden we uitstekend(met een
ijzersterk spelende Wouter als verdedigende middenvelder als aanjager) en we gaven maar een paar
kansjes weg, de keren dat ze erdoor waren vonden ze een uitstekend keepende Jeroen tegenover zich,
die echter niet kon voorkomen dat Dynamo 10 min voor tijd de 2-0 binnen schoot en zo verloren we met
10 man van een fysiek zeer sterke tegenstander en de kampioen met 2-0, maar we konden met
opgeheven hoofd het veld verlaten, want we hebber er werkelijk alles aan gedaan om de schade zo
beperkt mogelijk te houden, klasse gedaan jongens.
Roland
Ps: dit mag eigenlijk niemand weten, maar onze dank gaat uit naar Rick, klasse dat je fff mee wilde
doen.

_

ODESSA

DESS

2-0

13

DESS MC1 – DTS MC1

0-1

Om half 11 ‘s ochtends aten we heerlijke gekochte koek van Denise.
Jelle vertelde de opstelling: Op doel: Tess
Tess
Judith
Rosanne

Iris

Floor

Karlijn

Angela

Féline
Denise

Marloes

Ook deden er twee meiden van de ME1 mee, Irene en Valerie.
De eerste tien minuten waren we een beetje aan het slapen.
Maar toen de tegenpartij had gescoord, gingen we aan het werk.
Iris was naar Engeland geweest en was door haar enkel gegaan, dus die ging er al gauw uit.
De tweede helft bleef het 0-1 jammer genoeg, maar we hadden goed gespeeld.
Groetjes Karlijn

De Valken D2 – Dess D1
We dachten met 12 man naar Venhuizen te gaan, maar Gerry had nog 2 afberichten gehad,
dus hadden we er nog maar 10, maar gelukkig wilde Amy wel meedoen, dus hadden er toch
nog genoeg.
Thijs maakte na 15 min de 0-1 voor ons na een hoekschop van Brian.
Nadat wij een paar kansen hadden gemist, maakte De Valken gelijk, Amy was kansloos, maar
Amy stond echt goed te keepen, ze kregen er niet meer in.
Dit was de ruststand.
Al snel in de 2e helft maakte Luuk B de 1-2 en Thijs maakte gelukkig de 1-3 en konden we
eigenlijk niet meer verliezen, Remco maakte nog een panna op links en schoot de bal prachtig
binnen en zo werd het 1-4 voor ons.
Volgende week moeten we proberen te winnen tegen Schellinkhout en die zijn heel goed.
Luuk Bontekoning

ODESSA

14

DESS E1 – WEST FRISIA E4
Na een reeks niet zo goed verlopen wedstrijden, staan we ondertussen op de laatste plaats in
de competitie. Onze tegenstander van vandaag staat bovenaan, en uit hadden we 8-1 verloren,
dus we wisten dat we vandaag geen makkie zouden krijgen.
Iedereen was aanwezig, wat betekende dat we 3 wissels hadden. Daardoor kon iedereen voluit
gaan, en dat was ook de opzet voor vandaag. Verliezen is tot daar aan toe, maar wel je uiterste
best doen en vooral bij een achterstand ook blijven voetballen. Die achterstand liepen we
inderdaad al in de eerste 10 minuten op, toen stond het al 0-2. Gelukkig ging het steeds beter
lopen, en bleef iedereen lekker voetballen. De keeper van West Frisia stond erg ver voor zijn
doel, en daar kon Nick goed van profiteren. Een verre uittrap van Maico mocht de keeper niet
pakken (hij had al een vrije trap tegen gehad omdat hij te ver voor zijn doel stond om de bal in
zijn handen te nemen, maar helaas schoot Max de vrije trap net over) en Nick omspeelde de
keeper en nog een verdediger en kon scoren. Ondertussen raakte de verdediging steeds beter
op elkaar ingespeeld en konden zodoende heel wat aanvallen afslaan. Ook Maico pakte heel
wat ballen en kon Nick nog een keer lanceren, zodat we op gelijke hoogte kwamen. Jeroen,
Gijs, Ali, Vince en Max verzetten veel werk op het middenveld en gaven Nick de gelegenheid
om een echte hattrick te maken, waardoor we zelfs op voorsprong kwamen. Vlak voor rust
kwam West Frisia terug tot 3-3.
De afgelopen weken hebben we de meeste wedstrijden vlak na rust verloren, omdat we dan de
doelpunten om onze oren kregen. Dat moest vandaag nu eens anders! Dus meteen vanaf de
aftrap ging iedereen er weer vol tegenaan. Klaas, Maarten en Ramon hadden geen tijd om zich
te vervelen. De keeper van West Frisia bleef de 2e helft in zijn doel staan, en Nick kreeg ook
3 verdedigers mee. Daardoor konden ze hun aanvallen niet zo uitvoeren als ze gewend waren.
Ze speelden veel over, maar vergaten af en toe op doel te schieten. Wel maakten ze met een
mooie aanval 3-4.
Een vrije trap voor het doel van West Frisia werd heel goed genomen door Jeroen, en ging
over de haren van Gijs zo het doel in: 4-4! Daarna kregen beide ploegen nog kansen, maar
gescoord werd er niet meer. Wel schoten Maarten, Ali en Ramon hun penalty nog raak.
Geweldig gespeeld jongens, eindelijk zagen we weer waarom jullie de eerste competitiehelft
kampioen geworden zijn!
Door dit resultaat is West Frisia een plekje gezakt, en moeten we volgende week weer tegen
de nummer 1, Blokkers. De week daarna (zaterdag 5 mei) volgt de laatste wedstrijd tegen
Kwiek. Daarna spelen we nog een aantal toernooien.

Sandra

Hallo allemaal,

(14 april)

We gingen op 14 april 2012 tegen Kwiek. Het was een moeilijke wedstrijd .
Ze waren heel goed . De eerste helft ging Anna op doel .
Aan het einde van de eerste helft stond het 1-3 .
De tweede helft ging Anna ook op doel. Aan het einde van de 2de helft stond het 1-5 voor de
tegenpartij .
Van: Nika
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Always Forward F8 - DESS F1
ZATERDAG 21 april 2012
RUSTSTAND 0-5

EINDSTAND 3 -6

Afgelopen zaterdag startte druilerig en koud
maar eindigde met een zoete overwinning
Hoorn.
Aangekomen in Hoorn bij het schitterende complex van Always Forward
Zochten we op het elektronische scherm welke kleedkamer we toegewezen hadden.
Nummer 4 bleek niet in het hoofdgebouw maar zich onder de tribune te bevinden.
Dus allemaal op een drafje naar de andere kant van het veld. Toen de eerste snelle
jongens al in hun onderbroek stonden merkten we dat de “wastas” niet was
meegekomen.
Paniek alom, maar even bellen naar Sijbekarspel en al snel was er een auto
onderweg naar Hoorn die met een bloedvaart de tas kwam brengen.
Zoiets gebeurt je maar een keer zeggen ze dan, laten we het hopen!!
Iets verlaat betraden we het C veld wat door de combinatie half gras/ half kunstgras
goed bespeelbaar bleek. Dess had er zin in vandaag en toonde vanaf de eerste
minuut een goede organisatie en vloeiende aanvallen waarmee men elkaar goed kon
vinden.
Dit leidde al snel tot resultaat waardoor David de eerste goal voor zijn rekening
mocht nemen. Stijn hield met Kim en Myrthe de boel achter goed dicht waardoor de
aanvallen van de Hoorinezen in een vroeg stadium werden onderbroken en onze
aanval naar lieve lust kon combineren.
Al snel volgden de goals elkaar op: Stijn 2-0, Mees met een meesterlijke assist van
Stijn 3-0. De vierde goal was er een van absolute schoonheid toen Mees de bal
voortrok en Tom de bal in één keer op de slof nam en in touwen joeg………. Nog
voor de rust wist Tom de 5-0 te scoren. Ja, ook de tegenstander kreeg in de eerste
helft wat kansen maar Peter kwam op tijd zijn goal uit en zorgde soms met verre
uittrappen voor direct gevaar voor het doel van de tegenstander.
Na de rust herpakte Always Forward zich en scoorde direct een tegentreffer. Hierbij
bleef het niet want direct daarna verloren wij de bal en was het weer raak 2-5.
Gelukkig wist Stijn de afstand weer te herstellen met treffer nummero 6. DESS
geloofde het wel en liet de tegenstander komen waardoor de wedstrijd eindigde met
een eindstand van 3-6. Goed gespeeld dus in de kantine trakteerde de coach op
rolletjes Mentos fruit.
28 april
05 mei

DESS – Spirit 30 F5 ( zonder Toin, Maliq, Kim en Marriët )
DESS – HCSV F2
( zonder Toin en Maliq)

Sportieve groeten, Toin 06 229 11 754
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
28-04-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
13:00
uit
tijd
10:15
09:00
12:30

vertrek
09:15
08:00
11:30

wedstrijdnr
194740
190995
167421
201496
wedstrijdnr
179556
203837
203383

wedstrijd
DESS F2 – West Frisia DP F8
DESS F1 – Spirit’30 F5
DESS D1 – Schellinkhout D2
DESS C1 – Asonia C1
wedstrijd
De Blokkers E7 – DESS E1
Kwiek 78 ME2 – DESS ME1
Reiger Boys MC2 – DESS MC1

scheidsrechters
Nick Karsten
Casper Smit
Simon Spil
Anita van Arem
rijders
Vince, Klaas
Nika
Kelly, Anne, Iris

05-05-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
uit
tijd
09:30
09:00
11:30
11:30

ODESSA

vertrek
08:30
08:00
10:30
10:30

wedstrijdnr
188140
203960
203018
wedstrijdnr
190028
179555
166803
196511

wedstrijd
DESS F1 - Zwaluwen30HCSV F2
DESS ME1 – Kwiek’78 ME1
DESS MC1 – BKC/SVAP74 MC1
wedstrijd
RKEDO F6 – DESS F2
Kwiek 78 E3 – DESS E1
Berkhout D1G – DESS D1
Dindua C2 – DESS C1

scheidsrechters
Sanne Wagemaker
Dave Moolevliet
John Keesom
rijders
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