37e jaargang Nr 7

3 oktober 2011

Hallo lezers van de Odessa,
Aan het einde van de maand is het zover, de 9e dorpsveiling wordt gehouden.
U heeft inmiddels het kavelaanmeldingsformulier ontvangen en ingevuld. Deze is opgehaald
of u heeft uw kavel aangemeld door middel van de mail. Stel dat u uw kavel nog niet heeft
aangemeld en u wilt dit toch nog doen of u wilt nog een extra kavel aanmelden wat dan?
Graag dan een mailtje sturen naar dorpsveiling@gmail.com maar even bellen met iemand
van het veilingcomité kan natuurlijk ook.
Wij, het veilingcomité, zijn nu druk bezig om de inmiddels aangemelde kavels te verzamelen
en te plaatsen in het veilingboekje. Er zijn al mooie kavels binnen en we verwachten er veel
van op de 9e dorpsveiling!
Hoe ziet de agenda er uit:
Datum
17 oktober 2011 t/m 23 oktober 2011
22 oktober 2011
29 oktober 2011
29 oktober 2011

gebeurtenis
Bezorging veilingboek
Ophalen goederen
Ophalen verse goederen (’s morgens)
19.30 uur ontvangst en 20.00 uur start veiling

Tot dan, in “De Vang”, het veilingcomité,
Ellie Vlaar, Wilma Groot, Arjen Slagter, Koos Rood, Jeannette van Stralen en Mark Olofsen.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
09-10-2011
veld tijd
A
14:00
11:00
10:00
11:30
A
11:00
14:00
9:30

vertrek

9:00
10:30
13:00
8:30

wedstrijdnr
1340
56821
152330
67825
73409
73458
71159

wedstrijd
DESS 1 – Vesdo 1
de Koog 2 – DESS 2
Westfriezen 10 – DESS 3
De Zouaven Ve2 – DESS Ve1
DESS Da1 – Grasshoppers Da2
Westfriezen Da1 – DESS Da2
DWB B1 – DESS B1

Scheidsrechter/ rijders
J.R. van Zaanen

J.Kok
Op de fiets

16-10-2011
veld tijd
A
14:00
A
11:30
10:00
A
10:00
12:00
14:00
B
11:30

vertrek

9:00
11:00
13:00

wedstrijdnr
1803
57339
57147
67857
73470
73482
71263

Uitslagen zondag 02-10-2011
Flevo 1 - DESS 1
DESS 2 – ALC 2
DESS 3 – de Zouaven 9
DESS Ve1 – KGB Ve1
Woudia Da1 – DESS Da1
DESS Da2 – Grasshoppers Da1
DESS B1 – Andijk B1

wedstrijd
DESS 1 – Oudesluis 1
DESS 2 – VIOS-W 4
Andijk 5 – DESS 3
DESS Ve1 – Zwaagdijk Ve2
Andijk Da1 - DESS Da1
VVS46 Da1 – DESS Da2
DESS B1 – ASV’55/WSW B1
0-3
2-7
0-5
0-2
0-5
6-2
5-3

Scheidsrechter/ rijders
A.B. Sari

Jan van IJzerloo

Roland Bontekoning

Uitslagen zaterdag 01-10-2011
DESS F1 – Spartanen F5
Kwiek’78 ME1 – DESS ME1
VVW D4 – DESS D1
Zwaagdijk C1 – DESS C1
DESS MC1 – SVW27 MC1

9-2
1-4
0-16
1-11
0-12

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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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN

dinsdag 11 oktober 2011

Kevin Slooten
Nico Doodeman
Michel Verhoeven
Boogie Molina
Björn de Boer
Jelle Klijnsma
Nico Conijn
Jan Kool
Sam van Diepen
Kees Wagemaker

dinsdag 15 november 2011

Sjors Munster
Eric Admiraal
Harm op den Kelder
Erik Appel
Daniël Kool
Mike van Harskamp
Joop Kool
Rob van Aarst
Klaar Swier
Mark Swier

dinsdag 13 december 2011

Vincent Vriend
Rubel Kool
Ruben Kistemaker
Sjaak Appelman
Richard van Diepen
Robert Borg
Sjaak Mulder
Roland Bontekoning
Jacob Bakker
Niels Kuip

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:
09/10/11 Jeroen Vlaar en Klaas Burrei
16/10/11 Daan Wagemaker en Max van de Struis
06/11/11 Maarten Hovenier en Ramon Vlaar
Als je op bovenstaande datum niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen!
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Flevo 1 - Dess 1
Na op vrijdagavond en zaterdag toch nog een 1e team op de been gebracht
te hebben, begon de zondagmorgen alweer goed.
Om half 12 alweer een afbericht, er was iemand ergens tegen aan gelopen
en had een hersenschudding.
Nadat ik vrijdag en zaterdag al diverse jongens had gevraagd om met Dess
1 mee te spelen kon ik dus weer het veld op.
Gelukkig speelde Dess 2 & Dess 3 thuis, dus kon ik een hele boel jongens
persoonlijk benaderen, niet dat dit uitmaakt want 90% van de gevraagden
zegt toch NEE!
Ze verzinnen allemaal wat smoesjes etc.. Gelukkig kon ik op het laatste
moment nog 4 jongens strikken.
Niek Nijland, al gevoetbald in het 3e
Vincent Vriend, al gevoetbald in het 2e
Chris Keesom, al gevoetbald met de B's
Sam van Diepen, al gevoetbald met de B's
Deze jongens in ieder geval bedankt!
Dus zo gaat het eerste efltal van Dess zondags de wedstrijden aan, het
vreemde is dat er toch zeker wel 18 spelers lopen die het 1e elftal makkelijk
aan kunnen, maar die daar gewoon geen zin in hebben.
En het tevens niet op kunnen brengen om 2x per week te komen trainen.
Dinsdags lopen er regelmatig 20-24 jongens op het veld maar dan wel
maar 7 of 8 van het eerste elftal, terwijl er dat er toch zeker 14 moeten zijn.
Vrijdag is het meestal iets minder want dan zijn er redenen zoals
zaalvoetbal, naar de kroeg of op het terras.
Jongens het moet toch echt veranderen en dat geld voor het 1e, 2e en 3e
team, kom trainen en als je voor een team gevraagd word accepteer dit dan
en ga ervoor.
Als Arie en ik het eerste team op vrijdagavond nog niet voor elkaar hebben
dan ga ik er zeker geen energie steken in het bellen van spelers voor het
2e en 3e team.
Ik hoop dat jullie hier nu eens wat mee gaan doen, want het is voor ons
zoals Jaap altijd zegt 5 voor 12.
Blijft het zo moeilijk gaan dan mogen jullie het zelf gaan regelen en kijken
wij vanaf terras wel toe, hoe het een zootje wordt....
Owja er is ook nog gevoetbald,.... 0-3 gewonnen en gescoord door
Marcel, Boogie en Chris
Ron de Boer
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DESS 2 – ALC 2: 2-7
Van de 13 spelers die onze begeleider vrijdagavond bij elkaar gesprokkeld had, waren er
zondag nog 11 over. Dat het 2e steeds meer een bij elkaar geraapt zooitje wordt was weer eens
goed te merken. Vanuit het 3e had Mike nog wel zin in een potje voetbal en bij de B1 was
Niels niet erg nodig, dus beide mannen kwamen bij het 2e aanwaaien. Vooral het verhaal rond
Niels was mysterieus: “Waarom speel jij bij ons en niet bij je eigen team, Niels?” “Ik heb
geen pas, dus ik mag niet spelen daar.” “Maar bij het 2e doen we ook met passen hoor.”
“Oh, moet ik dan wissel?” “Zonder pas mag je ook geen wissel.” “Dan kan ik er dus net zo
goed in.” En zo geschiedde. Niels speelde een uitstekende wedstrijd, dus we hopen dat hij
vaker mee komt doen.
Aan onze nieuwe coach Sven van dit alles een goede opstelling in elkaar te knutselen. En die
ook weer steeds aan te passen als we weer nieuwe spelers erbij kregen of er spelers
verdwenen naar het eerste. Zelfs tijdens de wedstrijd kan de samenstelling van het team nog
veranderen, dus het is maar goed dat Sven flexibel is en goed kan knutselen. We startten in de
volgende opstelling:
Sjaak
Max
Ruben
Niels
Patrick
Arjan
Jelle
Sjors
Kevin
Vincent
Michel
Bank: Mike, Niek, Matthijs
We misten dus onze vaste keeper Ronald en onze rots in de branding Marcel, die beide in het
eerste speelden. Halverwege de eerste helft werd wissel Niek van de bank af gehaald om toch
nog bij het eerste op de bank te gaan zitten.
Ondanks het geschuif met spelers was het wel gewoon mooi weer, hadden we een leuke
tegenstander en een uitstekende scheidsrechter. Dit gold voor beide teams. ALC kwam na een
kwartier op een 0-1 voorsprong, maar al snel stond het weer 1-1 door een benutte penalty van
de schrijver van dit stukje. Helaas kwamen we weer op achterstand, maar ook deze tegenslag
kwamen we te boven. Deze keer scoorde Vincent. Daarna waren we even de kluts kwijt voor
ongeveer 10 minuten en stond het opeens 2-5. Drie domme fouten van onze kant zorgde
ervoor dat de wedstrijd beslist was, zonde.
In de rust besloten we dat we de snelheid van Mike gingen benutten om gevaarlijker te
worden. Matthijs hielden we als geheim wapen nog even achter de hand. Ons plan kwam niet
helemaal uit en ALC scoorde nog 2x. Vooral hun spits (“die met die gele schoenen”) was te
goed voor ons. Volgende week spelen we uit op Texel, dus dat moet een mooi feestje kunnen
worden.
Jelle
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Woudia DA1 – DESS DA1
Woudia is een vereniging waar ik regelmatig kom om een Streker aan te moedigen. De
wedstrijd die voor vandaag stond gepland, tegen de dames van Woudia, wilde ik daarom extra
graag winnen. Met een team van 15 vrouw sterk moesten we dit zien waar te maken.
‘Het zonnetje lacht, de lucht is blauw. DESS-dames, kom maar gauw.’ Zo moet Woudia
hebben gedacht, want al om 10:00 uur werden wij verwacht te starten met onze wedstrijd.
Rond 9:15 op zondagochtend bereikten onze speelsters, Nico, Cor en onze vaste supporters
één voor één de voetbalvereniging in het tropische Westwoud. De man die onze wedstrijd in
goede banen mocht gaan leiden, ging serieus om met de regels rondom de spelerspassen.
Helaas mocht Maxime hierdoor haar voetbalschoenen in haar tas laten zitten. Na het eerste
fluitsignaal van de serieuze man, bleek al snel dat de ploeg waar we zo’n drie jaar geleden
met moeite van wisten te winnen, een stuk minder goed was geworden. Het duurde dan ook
niet lang voordat een bal vanuit de verdediging bij Vera terecht kwam en Vera deze , na een
aantal meters te hebben gedribbeld, in het doel van de tegenstanders wist te krijgen. Zo werd
het 0-1. Terwijl Woudia bijna gaan kansen kreeg, bleven wij juist kansen creëren. Zo wist
Anne voor rust de 0-2 en 0-3 op haar naam te zetten. De eerste maakte ze vanuit een soloactie en bij de tweede wist ze de bal na een voorzet van Mies precies in het hoekje van het
doel te schieten.
Ondanks het warme weer, werden tijdens en na de rust pas de eerste wissels toegepast. Zo
konden Mandy, Marije en Suzanne in de tweede helft ook hun voetbaltalenten laten zien.
Suzanne deed dit door een voorzet aan Anne te geven. Anne, voor wie het vandaag moeilijker
leek om het doel te missen dan het te raken, maakte vanuit deze voorzet de 0-4. Aan het spel
van Woudia veranderde tijdens de tweede helft weinig. Zij hebben één grote kans gekregen
die gemist werd. Wij wisten nog wel een doelpunt te maken. Na een voorzet van Anne, schoot
Vera de bal in één keer het doel in. Zo bracht zij de stand, tevens de eindstand, op 0-5.
Na een zeer warme wedstrijd waarin we gelukkig twee drinkpauzes kregen (en, tot mijn
verbazing, thee in de rust. De limonade van DESS smaakt een stuk beter!), kon Anne weer
drie streepjes zetten op de doelpuntenlijst bij haar thuis, gaf Suzanne in de tweede wedstrijd
van haar voetbalcarrière een assist en heb ik een leuke middag gehad door nog een paar uur
met mijn DESS-broek aan en een winnaarsgevoel rond te hangen bij de velden van Woudia
om mijn Streker aan te moedigen.
Marije en Eva, bedankt dat jullie weer mee wilden voetballen!
Lotte
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DESS DA2 – Grasshoppers DA1
Vorige week is mijn stukje helaas niet helemaal naar wens
geplaatst, dus deze week even iets minder moeite!
Wat een hitte, wat een hitte, wat een hitte.. Maar de
sfeer was optimaal! Om 14:00 stonden wij afgelopen
zondag 2 oktober klaar om de wedstrijd tegen
Grasshoppers te spelen. We waren allemaal redelijk
zenuwachtig, omdat onze ex-speelster Denise bij de
tegenpartij speelt. We hebben denk ik nog nooit zoveel
toeschouwers gehad, want nog voor de wedstrijd begon
stond het derde ons al volop aan te moedigen. Er kwam
gelukkig veel publiek kijken, ook vanuit Hoogwoud. De
wedstrijd begon spannend, met links en rechts kansen.
Gelukkig werd de wedstrijd geopend met een doelpunt
voor ons; Lisa schoot de 1-0 er lekker in. De wedstrijd
bleef redelijk gelijk op gaan, maar naarmate de rust meer
in zicht kwam werden wij beter en zakte Grasshoppers in. De volgorde van de doelpunten is helaas
niet bijgehouden, dus ik weet niet precies hoe de doelpunten zijn gevallen. Het 2e doelpunt in ons
voordeel werd gescoord door Lydia, topper! En het laatste doelpunt voor ons, voor de rust, werd
gescoord door Lisa, die de bal over de keepster lopte na aangeven van Loren. Met een 3-1 stand
gingen wij de rust in. Tijdens de rust werd ons alleen verteld dat wij lief waren en met deze wijze
woorden van onze coach begonnen wij “fris” aan de tweede helft. We vergeten hierbij even dat
iedereen zich in de rust heel vies voelde en er niet uit zag(!). De 2e helft begon Grasshoppers goed,
dus wij waren na de rust een heel tijdje niet in de aanval. Bij Grasshoppers onderling werd veel
geschreeuwd en gepuzzeld en ze zakte weer helemaal in. Je kon merken dat Grasshoppers niet goed
in de wedstrijd zat en daar profiteerden wij dubbel en dwars van. De tweede helft vielen er voor ons
weer 3 doelpunten. Het 4e doelpunt in ons voordeel werd gescoord door Lisa, met een beetje geluk
van de keepster (dat is nooit mis). Het 5e doelpunt tikte Loren er lekker in en Maartje besliste de
wedstrijd met een kogel in de kruising. De eindstand is 6-2 geworden, we hebbe uiteindelijk allebei
de helften met 3-1 gewonnen. Wij vinden dit een resultaat om trots op te zijn, want Grasshoppers
STOND bovenaan, met 18 doelpunten voor en 0 tegen. Laten wij daar nu even 20-6 van hebben
gemaakt ☺ Mede door het mooie weer hebben wij de middag gezellig afgesloten! Wieneke en ik zijn
daarna met Denise nog een hapje gaan eten in de Vang (je moet je tegenstander evengoed te vriend
houden). Dit doet verder niet toe aan het wedstrijdverslag, maar dit zeg ik even om misverstanden te
voorkomen haha. Nou meiden, ik ben onwijs trots op jullie, want na deze wedstrijd staan we met
beide benen op de grond. Als we dit zo volhouden, gaan we het zonnig tegemoet (en dat in oktober).
Rosan

Tijdens onze wedstrijd was er een professionele fotografe
aanwezig, namelijk Denise Baas! Zij heeft voor ons allemaal
vastgelegd dat Wienek e niet helemaal de juiste positie kon
vinden aan het begin van de wedstrijd!
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RKVV Zwaagdijk - S.V. DESS C1
Op een warme zaterdagmiddag moesten wij voetballen in en tegen Zwaagdijk.
Omdat een Nick (kuit) en Dave (pols) geblesseerd waren kwamen wij met 11 man
naar Zwaagdijk. Een aantal jongens waren ook nog eens op kamp geweest, dus er
waren een aantal slaperige kopjes in de kleedkamer. Na onze warming-up begonnen
wij aan de wedstrijd. We bleken niet erg wakker want al snel kon een aanvaller van
Zwaagdijk doorbreken en nadat hij de bal tegen de paal had geschoten , de bal
makkelijk intikken.
Dus wakker geschud gingen wij op jacht naar de gelijkmaker en die kwam er al snel
via een doorbraak van Damian. Daarna gingen we verder en volgden al snel de 21,3-1(mooie volley van Robin!),4-1 en met een 5-1 ruststand gingen wij de
kleedkamers in. Veel gedronken(want het was warm!) en een beetje afgekoeld
begonnen wij met de zon in onze rug aan de tweede helft. We gingen gewoon door
waar we gebleven waren en met goed veldspel maakten wij veel goals. Timo maakte
na goed doorzetten zijn goal, Krijn benutte de hele wedstrijd al goed de ruimte en
bekroonde dat met een doelpunt en Nick Karsten maakte een mooie goal.
Uiteindelijk was de eindstand 11-1. We zijn de goeie weg in geslagen want afgelopen
wedstrijden eindigden ook al in hoge cijfers (Blokkers 9-2,Sporting S 14-2, Always
Forward 10-1) op Opperdoes na (2-1 verlies). Maar zoals Maickel al eens zei:
Behaalde resultaten bieden geen garantie op de toekomst. Maar goed gaat het wel!
Volgende week Berkhout thuis,kijken of wij de goeie reeks kunnen voortzetten.
Komt allen!
Jeroen Gerssen
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VVW VS Dess
Dess stond vroeg op want we moesten alweer voetballen tegen vvw. Eenmaal
aangekomen , de kleedkamers in, omkleden en dan hup het veld op. De scheidsrechter
floot en Dess begon meteen een aanval. Kort daarna 0-1. Met 0-11 gingen we de rust in.
De coach zei dat we het goed deden dus dat gaf ons nog meer moed. De tweede helft
begon en we gingen meteen de aanval weer in. Op dat moment gooide Gerry Moolevliet
de posities helemaal om: de verdediging (Thom en Huub) gingen in de aanval en de
spits(Remco) ging in de verdediging. Of het nou het beste voetbal was weet ik niet maar
voor een keer mocht het wel. En toen het moment waar we allemaal op hadden gewacht.
Simon kreeg de bal en liep regelrecht op het doel af en schoot tegen de onderkant lat en
dus een doelpunt. De eindstand was dus beslist met 0-16. Mooie wedstrijd jongens.

Groetjes Huub
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Kwiek ME1 – Dess ME1: 1 – 4
Om half tien zaten we al in de auto op weg naar Kwiek.
Nika stond de eerste helft op doel. Ze had niet veel te doen, maar de ballen die bij haar doel
kwamen had ze.
Iedereen deed goed zijn best. Amy scoorde het eerste doelpunt. We speelden goed over en
hielde het veld breed, waardoor Mandy het tweede doelpunt kon scoren.
De tweede helft stond Anna op doel. Zij had wel veel te doen. Ze liet er gelukkig maar 1 door.
Toen de wedstrijd was begonnen gingen wij weer naar het doel, en na 20 seconden scoorde
Lisa al met een afstandsschot.
Ook toen we in de tweede helft heel goed over speelden, schoot Irene hem er mooi in.
De penalty’s: die hadden we 2-1 verloren. Nika scoorde als enige bij ons!
Na de wedstrijd gingen we douchen. Margot, Amy, Valerie en Lisa hielden onder de douche
een watergevecht.
Valerie was jarig, dus zij deelde uit.
Tot zaterdag, meiden.

Lisa

DESS – JEUGD, ATTENTIE:
Woensdag 19 oktober (dit is in de Herfstvakantie) is er wederom ons jaarlijkse

Dirk Broers 4:4 jeugdtoernooi.
Houd deze datum vrij! Voor de D, E en F jeugd zal dit op de middag worden georganiseerd
en voor de B en C jeugd op de avond.
Nadere informatie volgt in de volgende Odessa.
Voor vragen: Anita van Arem (tel: 599033).
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
08-10-2011
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
13:00
uit
tijd
14:00

vertrek
13:00

wedstrijdnr
124812
122898
86776
83238
wedstrijdnr
106970

wedstrijd
DESS ME1 – Westfriezen ME1
DESS E1 – Spartanen E4
DESS D1 – Always Forward D10
DESS C1 – Berkhout C2g
wedstrijd
Grasshoppers MC1 – DESS MC1

scheidsrechters
Marije Bakker
Nick Karsten
Simon Spil
Anita van Arem
rijders
Kelly, Rosanne

15-10-2011
thuis tijd
10:00
11:30
uit
tijd
10:30
11:00
13:15

vertrek
9;30
10:00
12:15

wedstrijdnr
112366
106998
wedstrijdnr
88319
122936
124802

wedstrijd
DESS F1 – Always Forward F7
DESS MC1 – MOC MC1
wedstrijd
Opperdoes D2 - DESS D1
SEW E2 – DESS E1
VVS 46 ME1 – DESS ME1

scheidsrechters
Judith Slagter
John Keesom
rijders
Joost, Sam, Thijs
Gijs, Jeroen
Anna

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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