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Callantsoog – DESS 2–2 (22-9-2013)
Vandaag stond voor DESS de eerste serieuze test op het programma. Het moest uit
spelen tegen Callantsoog dat door velen als titelkandidaat wordt gezien.
De voorbereiding verliep rommelig. Door allerlei omstandigheden arriveerde DESS redelijk
laat in Callantsoog. Hierdoor was er weinig tijd voor de warming up. Ondanks deze slechte
voorbereiding begon DESS uitstekend aan de wedstrijd. DESS ging ervan uit dat
Callantsooog met 2 spitsen zou spelen maar dat bleken er uiteindelijk 3 te zijn. Moeiteloos
paste de ploeg zich hierop aan. Met verzorgd combinatiespel werd Callantsoog op eigen
helft teruggedrongen. DESS had het beste van het spel en wist enkele kansen te creëren.
Gescoord werd er helaas niet. De grootste kans was voor Kevin Slooten die door Jelle van
Ijperen uitstekend werd bediend. Helaas schoot Kevin de bal tegen de Callantsoog-keeper.
Tot de rust werd er niet gescoord.
In de tweede helft met Vincent Vriend voor Kevin Slooten ging DESS verder waarmee het
voor de rust bezig was. Achterin werd niets weggegeven en voorin werden verschillende
kansen gecreëerd. Na 15 minuten in de tweede helft was het raak. Na een goede aanval
over rechts viel de bal voor de voeten van Dian Bakker die de 0-1 binnentikte. Op dat
moment een terechte voorsprong. Dian had even later de mogelijkheid om de wedstrijd op
slot te schieten. Na weer een perfecte aanval over de rechterkant zette Vincent Vriend Dian
alleen voor de Callantsoog-keeper. Helaas schoot Dian de bal tegen de goed uitkomende
keeper. Uit de toegekende corner ontstond wederom een goede kans voor Dian maar ook
deze was niet aan hem besteed. Tot een kwartier voor tijd was er voor DESS geen vuiltje
aan de lucht. Callantsoog ging gedwongen door de achterstand meer risico nemen en DESS
werd iets achteruit gedrongen. Even later viel de gelikmaker. Callantsoog werd hierbij
geholpen door de scheidsrechter. DESS dat combinerend van achteruit de aanval zocht,
speelde de bal tegen de in de weg lopende scheidsrechter. De bal werd in één keer diep
gespeeld en de spits maakte oog in oog met keeper Sjoerd Beuker geen fout, 1-1.
DESS was vanaf dat moment de weg even kwijt. Dat resulteerde in de snelle 2-1 voor
Callantsoog. Een middenvelder draaide behendig weg bij een DESS-middenvelder en schoot
de bal onhoudbaar voor Sjoerd in de rechter benedenhoek. Op dat moment leek DESS rijp
voor de sloop. Het tekent het karakter van de ploeg dat het ondanks dat het met de rug
tegen de muur stond, op jacht ging naar de gelijkmaker. Tegen alle verwachtingen in viel
deze 8 minuten voor tijd. Dirk Jan Doodeman kreeg de bal voor zijn voeten en schoot vanaf
25 meter de bal tegen de lat. Jelle van Ijperen was er als de kippen bij om deze goed
ingeschoten bal tot doelpunt te promoveren, 2-2. Hierna heeft DESS het nog moeilijk gehad.
Callantsoog probeerde de winnende treffer nog te maken maar “man of the match” Sjoerd
Beuker weigerde een derde maal te capituleren.
Hierdoor nam DESS een dikverdiend punt mee uit Callantsoog. Op basis van het eerste uur
kreeg DESS hiermee misschien iets te weinig maar op basis van de slotfase zat er niet meer
in. Volgende week speelt DESS de thuiswedstrijd tegen THB uit Haarlem.

Ruud Wiersma
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DESS – THB 1-0 (29-9-2013)
DESS was vanmiddag gastheer van het onbekende Haarlemse THB. The Haarlem Boys is
een kleine vereniging (4 teams) dat binnenkort 100 jaar bestaat. De Haarlemmers hadden
net als DESS 4 punten uit 2 wedstrijden gehaald. DESS kon nagenoeg in dezelfde opstelling
starten als vorige week. Toen werd er in Callantsoog een punt gehaald door middel van een
prima gespeelde wedstrijd. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen.
Vanaf het begin van de wedstrijd was sprake van een gelijk opgaande strijd. Er werd door
beide teams niet goed gevoetbald, wat mede werd veroorzaakt door een vervelend
waaiende wind. Er was wel sprake van veel strijd waarbij de spelers van THB direct de grens
van het toelaatbare opzochten. De scheidsrechter trad hier helaas niet tegenop. Er
ontstonden aan beide kanten kansen en bij DESS had de verdediging zijn handen vol aan de
behendige aanvallende middenvelder van THB. Onder leiding van “man of the match”
Frederik van de Ven stond deze echter wederom als een huis, waardoor men de nul kon
houden. Aan de andere kant was DESS dichtbij een treffer. Eerst was het aanvoerder Ruben
Kistemaker die oog in oog met de keeper verscheen en net naast schoot en later was het
Chris Keesom die goed doorging over links en bijna Dian Bakker wist te bereiken. Helaas
was zijn voorzet iets te zacht waardoor de keeper van THB de bal wist te pakken. Tot de rust
werd er niet gescoord.
In de tweede helft bracht trainer Ruud Wiersma 2 verse krachten in het veld. Kevin Slooten
verving Dian Bakker en Jelle Klijnsma verving Jelle van Ijperen.
In die tweede helft zou DESS proberen om wat verzorgder te voetballen en het middenveld
niet over te slaan, zoals het de eerste helft wel deed. Dit werd echter onmogelijk gemaakt
door een steeds harder spelend THB, waartegen de scheidsrechter maar niet wenste op te
treden. Gevolg was dat de wedstrijd rommelig bleef. De weinig positieve punten van de
tweede helft waren de voor DESS uiteindelijk winnende treffer van invaller Kevin Slooten,
dat de achterhoede enkele keren een tegendoelpunt wist te voorkomen en dat alle DESS
spelers uiteindelijk ongeschonden het eindsignaal haalden. Dit was een wonder, want het
spel van THB was bij tijd en wijle schandalig te noemen. Als je zo’n tegenstander iedere
week zou treffen, dan zou de lol er heel snel afgaan, dat kan ik u verzekeren. DESS pakte
zodoende voor de tweede keer thuis de 3 punten en doet lekker mee in de net begonnen
competitie.
Volgende week vervolgt DESS de competitie met een uitwedstrijd in en tegen Oudesluis.
Ruud
Wiersma
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 6 Oktober Thuis
veld tijd
A
A

vertrek

10.30
12.30

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

70559
54600

DESS B1 – Spartanen B3
DESS VR1 – SEW VR1

Wiegert Kistemaker
Johnny Jacobs

Zondag 6 Oktober Uit
veld tijd
14.00
12.00
11.00
14.00

vertrek
11.00
10.00
13.00

wedstrijdnr
12352
64153
73794
55230

Uitslagen zondag 22-09-2013
Callantsoog 1 – DESS 1
De Blokkers 5 – DESS 2
VVW VE1 – DESS VE1
De Blokkers VR1 – DESS VR2
DESS B1 – Victoria O B1
DESS VR1 – Kwadijk VR1

wedstrijd
Oudesluis 1 – DESS 1
Spartanen 4 – DESS 2
Zwaagdijk VE2 – DESS VE1
Spartanen VR1 – DESS VR2

2-2
8-0
0-0
3-4
7-4
6-0

Scheidsrechter / rijders
R. Kooij

Uitslagen zaterdag 21-09-2013
DESS F1 – Kwiek’78 F2
DESS F2 – Grashoppers F4
DESS C1 – Spartanen C3
DESS MC1 – MOC MC1
De Blokkers D8 – DESS D1
Spirit’30 ME1 – DESS ME1

11-0
2-0
7-0
4-0
1-16
3-1

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755
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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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 13 Oktober Thuis
veld tijd
A
A
A
B

vertrek

14.00
11.45
10.00
12.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

10588
60991
73777
54539

DESS 1 – WSW 1
DESS 2 – Westfriezen 5
DESS VE1 – Hauwert’65 VE1
DESS VR2 – VVW VR1

N.S. van Zanten
Jan Kok
Roland Bontekoning
?

Zondag 13 Oktober Uit
veld tijd
14.00
14.00

vertrek
13.00
13.00

wedstrijdnr
71350
53911

Uitslagen zondag 29-09-2013
DESS 1 – THB 1
DESS VE1 – SEW VE2
DESS VR2 – HSV Sport VR1
VVW B2 – DESS B1
Victoria O VR1 – DESS VR1

wedstrijd
KSV B2 – DESS B1
KSV VR1 – DESS VR1

1-0
1-2
0-3
8-1
1-1

Scheidsrechter / rijders
Nick Karsten en Timo

Uitslagen zaterdag 28-09-2013
RKEDO F3 – DESS F1
LSVV F9 – DESS F2
DESS D1 – KGB D5
DESS ME1 – RKEDO ME1
Zouaven C6 – DESS C1
Spirit’30 MC1 – DESS MC1

0-11
3-4
11-1
0-5
0-7
4-0

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755
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
maandag
vrijdag
maandag
maandag
datum n.n.b.
datum n.n.b.
zaterdag

7 oktober 2013
25 oktober 2013
4 november 2013
2 december 2013

15 februari 2014

Bestuursvergadering
JALV ( Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering )
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Nieuwjaarsreceptie
Vrijwilligersavond
Dorpsveiling ( 10 jarig Jubilea )

Wil je DESS 1 bij de thuiswedstrijden voorzien van een
nieuwe wedstrijdbal?
Neem dan contact op met Jan van IJzerloo of Jan Peter Bos.
Tel. 06-52199400 of janpeterbos@hotmail.com

1e wedstrijdbal: DESS1 - Kreileroord 1 gesponsord door BVV
2e wedstrijdbal: DESS1 - THB 1 gesponsord door Klaas Helder
3e wedstrijdbal: DESS1 - WSW 1 gesponsord door Jan Visser
4e wedstrijdbal: DESS1 - Jisp 1 gesponsord door VRS van Vugt-Hoek BV
5e wedstrijdbal: DESS1 - HOSV 1 gesponsord door ?????
6e wedstrijdbal: DESS1 - Kadoelen SV 1 gesponsord door ?????
7e wedstrijdbal: DESS1 – Flevo 1 gesponsord door ?????
8e wedstrijdbal: DESS1 – Callantsoog 1 gesponsord door ?????
9e wedstrijdbal: DESS1 – Oudesluis 1 gesponsord door ?????
10e wedstrijdbal: DESS1 – Schellinkhout 1 gesponsord door ?????
11e wedstrijdbal: DESS1 – HYS 1 gesponsord door ?????
12e wedstrijdbal: DESS1 – GSV 1 gesponsord door ?????

ODESSA

5

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN
Alle spelers van de selectie, de veteranen en de B-junioren worden dit jaar één keer opgeroepen
voor het schoonmaken van de kleedkamers. Er wordt tijdig in de Odessa aangekondigd welke spelers
op welke avond in de kantine worden verwacht. Hierdoor heeft iedereen de tijd om zijn 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 1 oktober
Chris Keesom
Jacob Bakker
Jelle Klijnsma
Jelle Walma
Niek Nijland
Ramon Poeze

Dinsdag 5 november
Dian Bakker
Klaas Swier
Mark Swier
Nico Aay
Ruben Kistemaker
Sjaak Mulder
Vincent Vriend

Dinsdag 3 december
Dirk-Jan Doodeman
Frederik van der Ven
Jeroen Gerssen
Jordi Kool
Mark Vlaar
Niels Kuip
Wouter Smit

Dinsdag 4 februari
Andre Appel
Bjorn de Boer
Gerrie Moolevliet
Marcel van Schagen
Richard van Diepen
Robin Bontekoning
Tom Beuker

Kantinelijst MC1
29 september Tess Karsten – Merel Sas
13 oktober
Sabine Alkema – Noa Vlaar
3 november
Margot Smit – Karlijn Nijland
17 november
Sandra Burrei – Benthe Sas
1 december
Valerie Reus – Anna Hovenier
Meiden, hierbij de data wanneer jullie in de keuken
van de DESS-kantine verwacht worden.
Als je niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen.
Het duurt van 14.00 uur tot ca. 17:45 uur.
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De Blokkers VR1 – DESS VR2
Vandaag stonden we oog in oog met de oude club van onze nieuwe aanwinst Iris, wat nog een extra reden gaf
om deze wedstrijd te winnen! Het zonnetje scheen weer en Denise was voor de tweede keer op rij zo lief geweest
zich aan te bieden als keeper, waar we haar enorm dankbaar voor zijn. De wedstrijd kon beginnen. Het balletje
rolde en het werd duidelijk dat de tegenpartij niet heel sterk was. Het ging met ons dan ook heel lekker en al snel
kwamen we door Lisa op 0-1 voorsprong. Het zonnetje scheen nog even harder en de gezichtjes werden roder.
En daar was Loren met de 0-2! De bal rolde verder en Iris liet ons even merken dat haar trukendoos niet alleen
maar bestaat uit Beerepoot krullen, maar ook over heel wat solo fratsen. Nadat ze in haar eentje zo’n beetje de
hele verdediging van Blokkers dolde, was daar de 3-0! Dit was meteen de stand waar we de rust mee ingingen.
Na 10 liter vocht naar binnen te hebben gewerkt (en Ruben een broodje frikadel) was het tijd voor de tweede
helft. Dit maal was Mariska zo lief zich aan te bieden als keeper. Toppertje Maris! Wij hadden na deze stand
allang getekend voor de overwinning maar juichte veel te vroeg. Binnen no time kwam Blokkers op gelijke
hoogte, 3-3. De scheids had van te voren aangegeven in de tweede helft een extra drinkpauze in te lassen, welke
voor ons precies op het goede moment kwam. Na een paar wissels en een pep talk van Ruben gingen we er
weer tegenaan. We zouden hoe dan ook winnen. We waren nog geen minuut bezig en daar kwam ons Juudje
met een heerlijke knaller.. BAM, 3-4. We zaten weer helemaal in de wedstrijd en onze voetjes jeukte om te
scoren. Man of the match was de geweldige scheidsrechter. Wat een eer dat deze meneer onze wedstrijd wilde
fluiten. Na op alle mogelijke manieren teruggefloten te worden voor buitenspel of een mondeling slippertje, werd
het ons onmogelijk gemaakt om er nog een doelpunt bij te knallen. De eindstand bleef dus 3-4.
Dit alles maakt natuurlijk helemaal niets uit want we hebben weer lekker gerend, gezweet, geklaagd, geduwd,
gesprongen en bovendien gewoon weer GEWONNEN! Volgende week staat een knaller van een wedstrijd tegen
HSV op ons te wachten, dus hopen op hetzelfde resultaat!
Lisa

DESS VR2 – HSV Sport VR1
Vandaag stond er eindelijk weer een échte wedstrijd op het programma. De dames van HSV zijn 1 van de
weinige die goed zijn in onze poule. Vorig jaar hebben we wel twee keer van ze gewonnen, maaaaar met moeite.
Maartje is net als bijna iedereen uit het team geblesseerd en bood zich aan om de eerste helft te keepen, top!
We begonnen een kwartiertje eerder met de wedstrijd en hadden de eerste helft wind mee. Gelukkig, want er
stond heel veel wind. Al snel merkte we dat wind mee hebben niet alleen voordelen met zich mee brengt. Alle
ballen waren veel te hard en de voorhoede hoefde in de eerste helft dan ook weinig te doen. Er werd helaas dus
ook niet door ons gescoord. Gelukkig stond onze verdediging als een blok en was Maartje goed op dreef, en
werd er dus ook lekker niet gescoord door de tegenpartij.
De tweede helft was begonnen en het zou leuk zijn als we net als Ajax 6 doelpunten binnen 20 minuten zouden
maken. Dit keer stond onze andere geblesseerde held Juud op doel. We weten dat Juudje kan keepen als de
beste dus we hadden er weer vertrouwen in. En toen werd het 0-1.. en toen werd het 0-2.. en toen werd het ook
nog eens 0-3.. Niet helemaal wat we in gedachten hadden zeg maar.
Het is dus wel duidelijk dat we de wedstrijd niet hebben gewonnen en iedereen ging na deze onnodige nederlaag
lekker naar huis. Iedereen behalve Iris.. Want Iris had geen sleutel bij zich en haar ouders waren samen met de
enige mensen die ook een sleutel van Iris haar geliefde huisje hebben, wandelen. Door haar eigen inbreek
kunsten is ze dan toch veilig binnengekomen en was ze de wedstrijd van vandaag alweer bijna vergeten.
Bovendien scheen het zonnetje ook nog, dus was het eigenlijk best een leuke dag.
Volgende week staan we om 14.00 oog in oog met de vrouwen van Spartanen. Het plan is om daar wél te
winnen!
Lisa
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 05-10-2013
thuis tijd
10.00
10.00
11.30
13.15
uit
tijd
09.00
10.15

vertrek
08.00
09.15

wedstrijdnr
119968
119973
89522
132040
wedstrijdnr
133082
137728

wedstrijd
DESS F1 – Victoria O F2
DESS F2 – Victorai O F4
DESS C1 – Blokkers de C6
DESS MC1- Dindua MC1
wedstrijd
DTS ME1 – DESS ME1
Dindua D1 – DESS D1

scheidsrechters
Sandra Burrei
Huub Alkema
Anita v Arem
John Keesom
rijders
Mariet,Alexandra,Femke
Klaas,Stijn,Maarten,Tom

Zaterdag 12-10-2013
thuis

tijd
10.00
11.30

uit

tijd
09.00
09.30
13.00

vertrek
08.15
08.30
12.00

14.30 13.30

wedstrijdnr
132752
100113

wedstrijd
DESS ME1 – Grasshoppers ME1
DESS D1 – Berkhout D2G

scheidsrechters
Ali Umar
Anita v Arem

wedstrijdnr
122113
120450
132124

wedstrijd
Spartanen F6 – DESS F2
KSV F5 – DESS F1
Westfriezen MC1 – DESS MC1

rijders
Nick,collin
Wout,Jordi
Sabine,benthe,anna
marloes
Thijs,Klaas

92313

KGB C4 – DESS C1

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
RR Bontekoning: CCNN755
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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Dirk Broers 4 tegen 4 toernooi:
Op woensdag 23 oktober vindt het jaarlijkse Dirk Broers 4 tegen 4 toernooi weer plaats.
Zoals elk jaar is iedereen welkom; DESS-leden natuurlijk, maar ook
vrienden/vriendinnen/familie/klasgenoten/enzovoorts die geen lid zijn mogen meedoen.
Hoe meer mensen er meedoen, hoe gezelliger het wordt.
Op woensdagmiddag is er het toernooi voor de D1, ME1, F1 en de F2. Om 13.00 uur kun je
je inschrijven.
Woensdagavond is het toernooi voor B1, C1 en MC1. ’s Avonds start de inschrijving om
18.30 uur.
Heb je vragen? Je kunt ze stellen aan Anita van Arem (599033)

TOERNOOIENAGENDA JEUGD:
Zondag 18 mei 2014

Blokkers

ME1 – MC1

Vrijdag 23 mei 2014

Medemblik

ME1 – MC1

Zaterdag 24 mei 2014

Asonia

F1 – F2 – D1

Zondag 25 mei 2014

Medemblik

C1

26 t/m 31 mei 2014

DESS voetbalweek

alle teams

Dess b1 – victoria o b1
Het was 22 september ’13, Dess b1 moest voetballen om 11 uur. We moesten om kwart over 10
aanwezig zijn voor het omkleden, de tactische bespreking van de coach aanhoren en horen waar we
allemaal staan. Jammer genoeg waren Krijn Koning, Nick Karsten en Matthijs rood er niet. Dus we
hadden geluk dat Klaas Godfriedt , Huub Alkema, Bryan Veltrop en Luuk Bontekoning van de c1 mee
wouden doen. We begonnen goed aan de wedstrijd we hadden veel kansen. Het eerste doelpunt
was van Nick v met een vrije trap verder had Robin er in de eerste helft 3 en victoria o had er 2. We
gingen met 4-2 de rust in. De tweede helft die ging ook goed Robin had er alweer 3 en victoria o had
er ook nog 2. De uitslag was uiteindelijk 7-4 voor Dess.

Matthijs Rood
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Dess F1 – Kwiek 78 F2
De 1e thuiswedstrijd van het seizoen, dus de jongens konden lekker uitslapen en uitgerust aan de
wedstrijd beginnen.
Na het vertrek va n Mike heeft Cas z’n vaste plek in het zevental gekregen.
Samen met Seth speelde hij voorin, gevolgd door Jesse, Lars en Daniël op het middenveld en Wout
als laatste man. Jordi mocht het doel weer verdedigen.
De wedstrijd begon meteen goed. Al vrij snel scoorde Lars de 1-0. Door het goede overspelen
volgden voor de rust nog 6 doelpunten door Lars, Cas en Seth. Met een ruststand van 7-0 gingen de
jongens + coach tevreden de kleedkamer in.
Na de rust kwam ook Daniël tot scoren en volgden er nog 3 doelpunten. De supporters waren de tel
kwijt, maar gelukkig had onze scheidsrechter Krijn het allemaal wel goed bijgehouden en was de
eindstand uiteindelijk 11-0.
Echt gevaarlijk is de tegenstander niet geweest, omdat ze bijna niet voorbij Jesse, Daniël en Lars
kwamen. Daardoor kon Wout de corners op links gaan nemen en schoot hij de bal er 1x zelfs bijna in
één keer in. Kwiek heeft 2 kansen gehad en Jordi kon zo alsnog in
actie komen.
De penalty’s gingen er bijna allemaal in.
Hopelijk gaat het volgende week weer net zo goed,
Een trotse moeder (Cas)

Wedstrijdverslag VVW B3- Dess B1
Op zondag 29 september mochten we om half twaalf spelen tegen VVW B3 er stond een hoop wind na overleg
kozen we ervoor om de eerste helft tegenwind te kiezen als we die keuze zouden krijgen. De scheidsrechter floot
voor het begin van de wedstrijd maar hij floot waarschijnlijk niet hard genoeg want de hele eerste helft liepen we
achter de feiten aan we kregen wel de eerste kans maar die werd helaas niet benut en de kans erna ook niet ik
ben van mening dat we dan een hele andere wedstrijd zouden hebben gespeeld maar dat is speculeren en daar
zullen we nooit achter komen wat de keiharde realiteit was is dat we niet scherp genoeg waren en te slap de
duels aangingen en alle fouten bijna werden afgestraft door een tegen doelpunt zodat we gingen rusten met een
achterstand van 7-0. In de rust hebben we weer nieuwe afspraken gemaakt en heeft het even flink gedonderd
waardoor er de tweede helft een elftal namens Dess in het veld stond die niet te vergelijken was met het elftal wat
ik de eerste helft had gezien bij ons zat jammer genoeg de geluksfactor ook niet mee en werd scoren ook nog
eens belemmerd door lat en paal . De einduitslag werd daardoor 8-1. Jammer genoeg was er ook nog een kleine
schermutseling doordat een speler van de tegenpartij zich niet kon beheersen maar laten wij nogmaals afspreken
dat we weg lopen bij dat soort situaties en ons niet laten leiden door emoties hoe moeilijk dat ook is.
Ik hoop dat we volgende week thuis laten zien dat deze nederlaag ons laat inzien dat we er altijd vol voor moeten
gaan.
Maickel

p.s. Zoals al gemeld in de groepsapp verwacht ik de spelers van de B1 a.s. zondag 6 oktober één
uur voor de aftrap in de kantine.
ODESSA
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Wedstrijdverslag r.k. Edo F3- Dess F1
Op zaterdag 28 september mochten we om half negen verzamelen om te spelen te r.k. Edo F3 in de Goorn nadat
we allemaal aanwezig waren konden we bijna vertrekken ik zeg bijna van de tas met schone kleding stond nog bij
degene die had gewassen maar nadat ie snel was opgehaald gingen we dan toch richting de Goorn. Na het
omkleden en de tactische bespreking waren we klaar om het veld op te gaan om ons warm te rennen en te
schieten.
De scheidsrechter kwam het veld op en even schrokken we als we die maar niet tegen krijgen ze is namelijk
familie van een speler uit ons team (Jordi) wat wel weer als positief punt had dat er nu wel meer publiek langs de
lijn stond. Wij mochten aftrappen en begonnen meteen goed te spelen zoals we leren de bal op zij dan naar
achter en dan door naar voren waar de speler van de aftrap naar toe is gelopen we waren goed bezig Daniël en
Jesse hadden goed de controle op het middenveld en ging de bal een keer harder dan ze konden lopen dan
kwam de tegenstander altijd nog Wout tegen die laatste man stond ook werd Jordi onze keeper goed in het spel
betrokken door de terug speelballen heel goed gedaan door jullie hoor. Maar wij waren ook goed aan het
aanvallen en schoten ook op het doel wat tot resultaat had dat Cas de score opende dat was lekker 0-1 staat
toch altijd wat fijner als coach als je voor komt niet lang daarna scoorde Lars twee keer en was het 0-3. Op het
middenveld bleven Jesse en Daniël goed werk verrichten en schoten dan ook goed de bal door naar voren waar
ook Seth de kansen benutte en een echte hattrick maakte tot slot kregen we nog een vrije trap voor het doel van
de tegenstander die Lars er mooi in schoot niet lang daarna floot de scheidsrechter voor de rust en konden we
aan de limonade. In de rust gingen Wout en Jordi ruilen van positie zodat ook Jordi ze wekelijkse beweging zou
krijgen en Wout natuurlijk ook ze keeperstalent behoud. De tweede helft speelde jullie weer goed samen en
gingen jullie niet alleen voor eigen succes echt heel goed gedaan hoor we kregen ook weer veel uitgespeelde
kansen maar het leek er even op dat het moeilijker was om de bal in open doel te schieten nadat de keeper van
de tegenstander was uitgespeeld dan dat er nog spelers van de tegenpartij in de weg stonden maar ondanks
alles wisten jullie toch nog 4 doelpunten te maken zodat de eindstand 0-11 was.
Op naar de penalty`s waar nu Wout het doel stond te verdedigen maar liet zien dat ook hij dat goed kan jammer
genoeg gingen onze penalty`s er niet allemaal in en moeten we er misschien op de training ook aandacht aan
besteden verder was het een prima ochtend waar heerlijk is gespeeld op naar volgende week.
Maickel
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Dess D1 drie weken op rij ongeslagen!
DESS D1-VVS D3
Na een zomerstop die wel jaren leek te duren was het eindelijk weer tijd voor een potje
voetbal. De week ervoor hadden we ook al gevoetbald, op het gemeente Medemblik toernooi.
Daar hadden we wel laten zien dat we het voetbal nog niet hadden verleerd. Na de eerste
wedstrijd gelijk gespeeld te hebben, waren we losgekomen en wonnen we de rest waardoor
we eerste werden. Maar nu was het tijd voor de eerste echte competitie wedstrijd, iedereen
was er dan ook helemaal klaar voor, ook de 3 nieuwe jongens Stijn, Tom en Dawid. Omdat
we eerste waren geworden de week ervoor trakteerde ik op taart. Het duurde niet heel lang
voordat de taart naar binnen was gewerkt en was het tijd om de voetbalkleren aan te trekken.
Na een strakke warming up kon de wedstrijd beginnen. En we begonnen goed want de
wedstrijd was nog maar een halve minuut aan de gang toen Gijs de 1-0 erin schoot(bedankt
Maico voor het bijhouden van de tijd). Het spreekwoord een goed begin is het halve werk
ging deze wedstrijd wel op, want snel daarna vielen nog meer goals. Nadat Gijs de 2-0 had
binnen geschoten scoorde Tom zijn eerste goal als D-pupil. Het werd voor de rust zelfs nog 60 door goals van Gijs en Nick. We waren de eerste helft dus goed doorgekomen, en dat kwam
vooral omdat er erg goed werd gevoetbald. In de rust had de tegenstander bedacht dat het zo
niet verder kon en waren ze sterker gaan voetballen. Maar ook een sterker voetballende
tegenstander was niet genoeg om ons tegen te houden, de 7-0 was dan ook een feit. Maar na
de 7-0 kwam de tegenstander ook nog tot scoren. 7-1 was nog niet genoeg, want uiteindelijk
zou het nog 9-1 worden. En een van die laatste twee goals was een bijzondere. Want tijdens
een corner was onze keeper Maico mee naar voren gegaan. Op de punt van de 16 werd hij
aangespeeld. De tegenstanders waren stomverbaasd en stonden te kijken hoe Maico de bal
aannam, hierdoor had hij alle tijd om te kijken waar hij de bal moest plaatsen. Met een
fantantische trap vloog de bal in het doel en scoorde zelfs de keeper een
doelpunt.

De blokkers D8-DESS D1
Zonder Jeroen en Klaas en bijna zonder maarten(die eigenlijk ziek was maar zo graag wilde
voetballen dat hij toch kwam) gingen we op weg naar onze eerste uitwedstrijd tegen de
blokkers. We hadden precies 11 man. En van die 11 hadden er ook een paar een schoolfeest
gehad, waaronder onze keeper Maico die had zo hard gefeest dat hij spierpijn in zijn armen
had. Dat gaat natuurlijk niet goed samen en heeft hij daarom ook het doel omgeruild voor het
veld. Net als vorige week gingen we weer goed van start binnen een kwartier stond het al 5-0
voor ons, met goals van Max, Gijs, Nick en Stijn(ook zijn eerste als D-pupil). In het tweede
kwartier van de eerste helft kwamen er daar nog eens 5 doelpunten bij. Tom, Daan en weer
Nick mochten deze 5 op hun naam zetten. We kunnen weer zeggen dat er in de eerste helft
goed werd gevoetbald, met veel mooie aanvallen. Na de rust nam peter het stokje over van
Maico die eindelijk zijn armen kon laten rusten. Ik had in de rust een afspraak gemaakt dat er
weer taart verdiend kon worden. Maar dan moesten er nog wel 5 goals bij, waarop de jongens
zichzelf nog meer wilde uitdagen en tegenover elke goal van de tegenstander nog een extra
doelpunt te maken. Na de rust voetbalden we rustig door, het tempo was iets omlaag gegaan
en de wedstrijd begon weer op die van vorige week te lijken. Nadat we de 11-0 hadden
gemaakt vloog de bal er toch echt bij ons in. Dit betekende dat er nog 5 goals bij moesten
voor taart. Tot een minuut voor tijd dacht ik dan ook dat ik die taart niet hoefde te halen. Maar
daar werd in het veld anders over gedacht want een minuut voor tijd werd de 16-1 gemaakt.
ODESSA
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DESS D1-KGB D5
Voor het begin van de wedstrijd stond er weer taart klaar, maar dit keer kwam de taart niet
van mij. Maico en Vince hadden hun vrijdagmiddag opgeofferd om taart te bakken, en ik kan
zeggen dat ze een lekker taartje kunnen bakken. Met een volle buik stond iedereen klaar op
het veld om aan de wedstrijd te beginnen. We kregen weer veel kansen, maar de bal wilde er
gewoon niet in. Maar voor de tegenstander was dat wel anders. KGB had een vrije trap
versierd op de rand van de 16, met een mooi schot vloog de bal in de goal. Hierdoor werden
we goed wakker geschud. De schouders gingen er weer onder en dat kon de tegenstander wel
merken. We scoorde namelijk 11 keer Nick, Gijs, Daan en Max waren de doelpuntenmakers.
We kregen ook nog veel kansen om er meer te maken. Laatste man maarten was een aantal
keer dichtbij en ook voorstopper Vince was erg dichtbij. Ook Maico was weer mee naar voren
met een corner en prikte bijna zijn 2e goal van het seizoen erin. Ik heb weer goed voetbal
gezien, op naar volgende week.

Dess-moc MC1
We begonnen, en scoorde we al na een paar minuten.
Irene scoorde het eerste doelpunt mooi in de kruising.
De tegenstanders hadden best veel kansen gehad maar de verdediging deed het heel goed.
En al kwam er een bal door, had Anna hem wel.
Daarna scoorde Irene, weer toen was het 2-0.
En ze gingen weer aanvallen en toen schoot Lisa hem er in toen was het 3-0.
En daarna was het rust.
En toen we weer waren begonnen kreeg de tegen partij nog een paar kansen maar ze zaten
er niet in.
En daarna schoot Irene de bal er weer in.
En uiteindelijk hebben we 4-0 gewonnen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Noa vlaar
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Zaterdag de 21ste

moest Dess Me1 tegen Spirit Me1.

Het werd een spannende wedstrijd. Wies stond op keep {ze hield
een heel aantal ballen uit het doel} Mariët en Marit stonden voor.
Myrthe en Megan en Alexandra stonden midden en Ki m , Esmée
stonden achter. Kim schoot een heel aantal ballen weg bij het doel
vandaan maar ook Esmée, Alexandra en Megan hadden goede
reddingen. Voor in het veld ging het ook heel goed. Megan, Mariët
en Myrthe hadden mooie kansen om te scoren. In de eerst helft stond
het 0-0 maar in de tweede helft scoorden de tegenpartij. Daarna
wij [Mariët scoorde] en daarna de tegenpartij weer 2 keer.
Uiteindelijk werd het 3-1 voor Spirit.
Met de penalty ’s scoorden Mariët en Megan.
Het was een leuke wedstrijd. We hebben allemaal ons best gedaan!!
Geschreven door Myrthe.

Dess me1 tegen rk-edo me1
We begonnen met een gelijke start,
Maar rk-edo was zo sterk dat het 0-1 werd.
Wies hield tijdens de wetstrijd een paar goede ballen tegen. Myrthe had veel kansen om te
skoren maar dit lukte net niet. Mariet had ook een kans maar die ging er net niet in. Kim en
Alexandra waren heel goed in verdedigen. Helaas werd het toch 0-2 en toen was het rust.
We hadden zin in de tweede helft. Marit en Esmee waren heel goed op het middenveld. En
Megan deed het heel goed in de voorhoede. Onze coach Sandra gaf ons hele goede
aanwijzingen vanaf de kant. Toch was rk-edo beter in skoren en werd de eindstand 0-5.

Van Wies

ODESSA
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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.

De volgende kinderen D- en ME-pupillen worden op
onderstaande datum om 13.35 in de DESS kantine
verwacht:
13 oktober
3 november
17 november
1 december

Esmee Vlaar – Myrthe Vlaar
Maiko Verhoeven – Peter Smit
Stijn od Kelder – Tom Zijp
Maarten Hovenier – Dawid Sarnowska

Als je niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen.
Dat mag ook iemand zijn die geen lid is van DESS.

Het duurt van 13.35 uur tot ca. 15:00 uur.
(Zie voor gedetailleerde informatie de bewaar-Odessa)

DESS loterij
Oproep !
Heb je thuis nog nieuwe spulletjes staan, waarvan je denkt: Wat moet ik ermee?
Voor de loterij van DESS kunnen wij ze misschien nog wel gebruiken.
Dus heb je nog iets staan wat ook nog in de originele verpakking zit,
zoals bv, aardewerk, sfeerlichtjes, dienblaadjes, etc. denk dan eens aan ons.
Je kunt je spullen inleveren bij Tineke Slagter, Dr. de Vriesstraat 24.
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Balans
ACTIVA

30-6-201313 30-6-2012

Kantine en kleedkamers
Inventaris
Voorraad
Vorderingen
Kas en bank

€ 92.125
€ 2.122
€ 1.229
€ 1.222
€ 14.966
€ 111.664

€ 101.705
€ 3.610
€ 2.637
€ 2.159
€ 18.254
€ 128.365

€ 44.528
€ 31.549
€ 23.919

€ 52.396
€ 34.033
€ 27.322

€ 9.915
€ 398
€ 1.355
€ 111.664

€ 11.567
€ 398
€ 2.649
€ 128.365

2012/2013

2011/2012

€ 62.596

€ 87.573

€ 16.081
€ 19.408
€ 855
€ 7.996
€ 12.190
€ 56.530

€ 19.798
€ 24.329
€ 675
€ 6.155
€ 16.655
€ 67.612

Netto resultaat
Afschrijving accommodatie
Afschrijving inventaris
Rente en bankkosten
Naar voorzieningen

€ 6.066
-€ 9.580
-€ 1.488
-€ 2.866

€ 19.961
-€ 14.914
-€ 1.769
-€ 3.251

Batig/nadelig saldo

-€ 7.868

€ 27

PASSIVA
Eigen vermogen
Lening Gemeente NKG
Lening Gemeente Medemblik
Lening bestuur
Voorzieningen
Vooruit ontvangen posten
Nog te betalen

Staat van baten en lasten

Opbrengsten:

Kosten:
Accommodatie
Afdeling voetbal
Afdeling volleybal
Organisatie
Kantine-inkopen
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Benningbroek / Sijbekarspel
Beste sportvriend,
Natuurlijk heeft ook u een warm gevoel voor de sv DESS.
DESS wil graag een belangrijke rol blijven spelen binnen de dorpskernen Benningbroek en
Sijbekarspel. Vele vrijwilligers helpen daarbij een welkom handje.
Financieel kan DESS echter altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken, daarom is er de
‘Vrienden van DESS’.
Deze vriendenclub is in eerste instantie opgericht om ook particulieren in de gelegenheid te
stellen een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Naast privé-personen, elftallen en
vriendenclubs staat deze mogelijkheid natuurlijk ook open voor bedrijven. De bijdrage is € 20
per jaar. Daarvoor wordt u vermeld op het grote bord in de gezellige DESS-kantine. Met uw
bijdrage zullen tevens met name voor de jeugd extra aktiviteiten kunnen plaatsvinden en
bijvoorbeeld ook broodnodige spelattributen kunnen worden aangeschaft.
Wij hopen uw aanmelding binnenkort te kunnen noteren, alvast namens bestuur onze hartelijke
dank.
U kunt zich aanmelden voor de ‘Vrienden van DESS’ bij André Appel, Dr. De Vriesstraat 51,
1654 JV Benningbroek. Tel. 0229-591803. E-mail adres; a.appel@quicknet.nl. U kunt uw
bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening nr. 978096320 o.v.v. ‘Vrienden van
DESS’.
PS
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Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie
het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen.
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