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Vrijdag 27 april 2012, de vrijdag voor Koninginnedag is het zover, tijd voor de uitreiking van de lintjes.
Wij hadden het genoegen om Dirk Broers met een smoes naar het gemeentehuis te lokken, omdat ook
hij vandaag een Koninklijke onderscheiding mocht ontvangen. Hoe pakken we dit nu aan?
Het verhaal was als volgt: Dirk werd meegevraagd om te kijken of we bij de wethouder Sportzaken
subsidie konden aanvragen voor het vrouwenvoetbal.
Dirk staat al jarenlang klaar voor de club en heeft ook voor het damesvoetbal veel geregeld. Dirk was
vereerd dat hij mee mocht en wilde dus graag mee om dit voor elkaar te krijgen.
Op vrijdag 27 april stonden we om half 10 bij Dirk voor de deur, even een uitstapje naar het
gemeentehuis. Daar aangekomen was het best bedrijvig, Dirk vroeg nog; Komen deze allemaal voor
voetbalzaken? Wij weten het niet Dirk…
Uiteindelijk mochten we om 10.00 uur door naar het tweede gebouw, waar de burgemeester ons
verwelkomde. Dirk mocht plaats nemen aan de grote ronde tafel, waar nog 16 andere genodigden
zaten. In het voorbijgaan, van alle aanwezigen, zag Dirk zijn zus zitten. Hij vroeg aan John; Wat doet
mijn zus uit Akersloot nou hier? Waarop John antwoordde, zit zij ook niet ergens bij? Nee hoor,
antwoordde Dirk. Dan weet ik het ook niet, zei John lachend.
Het kwartje viel pas bij Dirk toen de burgemeester vertelde, dat alle mensen aan de tafel met een
smoes naar het gemeentehuis waren gelokt… Ze waren hier niet voor een praatje met de wethouder,
maar om een Koninklijke onderscheiding te ontvangen!
Er werden mooie woorden over Dirk uitgesproken. Zijn enthousiaste inzet wordt zowel bij de voetbal als
de carnaval zeer gewaardeerd. Op de dag van zijn onderscheiding stond er nog een stukje over Dirk in
het Westfries Dagblad, waarin stond;
“Voor mijn eigen ben ik niet bijzonder”.
Voor ons wel Dirk! Bedankt voor je
tomeloze inzet voor de club. Je staat
altijd voor een ieder klaar en ook de
belijning op het veld wordt nog steeds
trouw door jou uitgevoerd.
We hopen dat dit nog een tijdlang zo
door mag gaan.
De Koninklijke onderscheiding heb je
verdiend!
Het was een geslaagde ochtend,
John, Cor, Laurien, Delia, Charlotte en
Sharon
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
06-05-2012
veld tijd
14:00
12:00
Uit
Tijd
14:00
11:00
10:00
14:00

vertrek
10:00
09:00
13:00

wedstrijdnr
64733
213032
wedstrijdnr
3897
64720
68349
205295

wedstrijd
DESS 3 – VVW 4
DESS DA1 – Woudia DA1
wedstrijd
Wieringerwaard 1 – DESS 1
Wieringerwaard 2 – DESS 2
Spartanen VE2 – DESS VE1
Succes B1 – DESS B1

Scheidsrechter/ rijders

Sjoerd, Klaas, Mark S

13-05-2012
veld tijd
A
12:00
A
10:00

wedstrijdnr
60868
68385

Uitslagen zondag 29-04-2012
DESS 1 – Jisp 1
DESS 2 – Beemster 3
Always Forward 6 – DESS 3
DESS VE1 – AGSV VE1
DESS Da1 – Grasshoppers DA2
DESS Da2 – Grasshoppers DA1
Dynamo B1 – DESS B1

wedstrijd
DESS 2 – Winkel 2
DESS VE 1 – Hauwert 65 VE1

3-2
1-5

Scheidsrechter/ rijders

Uitslagen zaterdag 28-042012
Alles afgelast

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

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

17 mei

2012

Wedstrijd: Bestuur-Veilingteam

21 t/m 26 mei

2012

Voetbalweek

6 juni

2012

Bestuursvergadering

9 juni

2012

Rabofietstocht

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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mei worden ingeleverd
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!!

ODESSA

5

DESS DA1 – Grasshoppers DA2

/1

Een heerlijke en bijzondere dag! Met Queensnight & -day in aankomst en een starttijd van
16:00 uur was DESS DA1 al een beetje in een andere ‘mood’ dan normaal voor een zware
wedstrijd.
Grasshoppers staat al een paar weken op nummer 1 en hoeft nog maar weinig te doen om
kampioen te worden en te promoveren naar de vierde klasse.
De wedstrijd tegen ons zou voor hen geen verschil maken. Voor ons zou het alleen maar
leuk zijn om te winnen.
Een bijzondere dag was het ook omdat Nico (!) ons aan de kant aan zat te moedigen. Een
extra stimulans om er 200% voor te gaan!
De opstelling was als volgt:

RENATE
MAXIME
DELIA

DENISE
LOTTE
ROOS
CHARLOTTE
ANNE

MARIJKE
SHARON
SUZANNE

De aftrap was een feit en Dess zat direct boven op de bal. Iedereen was fanatiek en
gedreven om te winnen. Er werd goed overgeschoten en gecommuniceerd.
Helaas zat het ons niet heel lang mee en we kwamen door een prachtig schot vanaf 30/40
meter van één van de dames van Grasshoppers op een 0-1 achterstand. Het was lastig om
deze jongedame niet te laten schieten – er werd wel gebaald maar tegen zo’n doelpunt kan
niemand wat doen. Daardoor bleven de ‘koppies’ koel en was de gedrevenheid nog meer
aanwezig.
Door een goed spel tussen Delia en Anne werden er een paar kansen voor Dess gecreëerd,
maar tevergeefs. Ook in de verdediging stonden de dames goed te voetballen waardoor
Grasshoppers bijna geen kans kreeg de 2-0 te maken.
De eerste helft was spannend, maar na het tegendoelpunt lukte het ons niet om gelijk te
maken. Enkele doorbraken eindigden als een ‘net-nietje’, zowel aan de kant van Dess als
aan de kant van de groene dames.
In de tweede helft kwamen Marije en Mandy het veld in. Mandy mocht in de voorhoede
proberen en Marije kwam op haar vertrouwde plekje in het middelveld terecht.
De eerste tien minuten hadden we moeite de structuur die in de eerste helft goed
overheerste weer op te pakken. Wat paniekvoetbal rondom het doel van Dess resulteerde in
een corner waardoor de spits van onze tegenstander de bal netjes het doel in kon tikken. 02. Balen, maar we willen nog wel even verder werken!
Het was een heerlijke partij – Dess zat goed op de bal en de communicatie hadden leuke
overspeel momenten tot gevolg. Uiteindelijk bleek Grasshoppers toch te sterk. Zoals Ed ons
al had gezegd, is het voor Dess even een stapje meer dan voor hen. Dat stapje meer breekt
ons natuurlijk het laatste kwartier op waardoor er veel in de buurt van het doel van Dess
gespeeld werd. Nog een corner zorgde voor de 0-3 achterstand en de overduidelijke
beslissing van de wedstrijd.
DESS DA1 zat erdoorheen. Iedereen heeft goed gespeeld, zijn best gedaan en was erg
fanatiek! We mogen trots zijn op onze manier van voetballen deze wedstrijd dames.
Ik hoop dat Nico ook trots op ons is en dat hij heeft genoten, wij genoten in ieder geval
ontzettend van jouw aanwezigheid!
Daarnaast wil ik namens het team Ed bedanken voor het coachen. Jouw enthousiasme is
een lekkere motivator!
#12
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Veteranen: Dess - AGSV
Een buitenvrouw !!!??? en wie is onze Gouden wissel????(prijsvraag)
Thuis maar op eigen verzoek toch maar weer uit naar de Poldervogels in Aartswoud. De
eerste helft waren wij beter en die bal op de paal had veel meer verdiend. In de rust liep 1
speler niet naar de kleedkamer maar rechtstreeks Aartswoud in om een bezoek te brengen aan
zijn buitenvrouw (leuk boek van Joost Zwagerman). Bij de Veteranen is dat code rood, je mag
daar nooit over praten met anderen en stilzwijgend zonder vragen te stellen kon hij aan de
tweede helft beginnen. Vertel je er wel iets over dan word je dood gemaakt of zoiets.

Alleen nog even een wissel………wie………, hij bood het zelf maar aan, wilde zijn
biljartcarrière weer oppakken in plaats van de voetbal, dat leek hem wel wat. Dan speel ik in
ieder geval 2 keer in de week. Direct na de rust maakte Rob met een gemikt schot de 0 – 1 en
daarna zagen we een ouderwetse Karel (onze jongste veteraan) die zijn snelheid benutte en
0 – 2 maakte als eindstand. Blijft nog over: wie was onze wissel? Weet jij het: SMS dan de
naam door naar Cor Vlaar telefoon 06-53620206. Veteranen zelf zijn natuurlijk uitgesloten
van deelname. Onder de winnaar(s) wordt een (Andre)Appeltaart verloot.
Sjaak Mulder
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De belangrijkste wedstrijd van het jaar.
We hebben dus heel veel supporters nodig.
Als we dit winnen kunnen we kampioen
worden.
Dus kom alle en moedig ons aan.
Zaterdag 5 mei om 10 uur thuis op ons eigen
veldje.
Meiden heel veel succes zaterdag, we denken
aan jullie vanuit Frankrijk. Denk aan de
meidenkleedkamer en de hottube.
Jullie kunnen het!!!!!!!!!!!!!!!
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
05-05-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
uit
tijd
09:30
09:00
11:30
11:00

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

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
Cas, Jordi
Vince, Klaas
Stef, Sam
Casper, Jaimy

12-05-2012
uit

tijd
13:00

vertrek
12:00

wedstrijdnr
196512

wedstrijd
De Zouaven C4 – DESS C1

rijders

11-05-2012 Radboudtoernooi
uit

tijd
19:00
18:45

vertrek
18:00
17:45

wedstrijdnr

wedstrijd
DESS ME1
DESS MC1

rijders

12-05-2012 Radboudtoernooi
uit

tijd
10:00
10:20

vertrek
09:00
09:20

wedstrijdnr

wedstrijd
DESS F2
DESS F1

rijders

13-05-2012 Radboudtoernooi
uit

tijd
09:30
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vertrek
08:30

wedstrijdnr

wedstrijd
DESS C1

rijders
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