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Oudesluis 1 – DESS 1

0-3 (6-10-2013)

DESS ging vandaag op bezoek in Oudesluis om daar te spelen tegen de gelijknamige en plaatselijke
trots. Het veld van Oudesluis lag er uitstekend bij. Alleen als je de kleedkamer betreedt, lijkt het alsof
de tijd heeft stilgestaan. Ook deze gezellige club heeft het moeilijk om het hoofd boven water te
houden. Het bezit net als DESS over behoorlijk wat vrijwilligers die de club draaiende weten te
houden.
De prestaties van Oudesluis waren tot nu toe wisselvallig. DESS hield er echter rekening mee dat het
een lastige pot zou worden. Het was lekker dat DESS op volle oorlogssterkte kon aantreden. In het
begin van de wedstrijd golfde het spel op en neer. Oudesluis bleek over twee behendige spitsen te
beschikken waar Niels Kuip en Niek Nijland hun handen vol aan hadden. De twee bleven overigens in
hun persoonlijke duels fier overeind. Echt grote kansen kreeg de thuisploeg dan ook niet. DESS was al
vroeg dichtbij de 0-1. Uitblinker Ruben Kistemaker nam de bal uit een corner in eens op de pantoffel
en passeerde de keeper hiermee. Gelukkig voor Oudesluis en helaas voor DESS kopte een verdediger
de bal miraculeus uit het doel. DESS werd naar mate de eerste helft vorderde steeds sterker. Een
doelpunt kon dan ook niet uitblijven en in de 23e minuut was het raak. Ruben Kistemaker kopte de
bal vanuit een corner goed in maar de keeper wist de bal weg te stompen. De attent reagerende Dian
Bakker wist de bal toch over de doellijn te werken, 0-1. Na deze voorsprong liet DESS de bal lekker
rond gaan. Oudesluis stelde hier weinig tegenover. 10 minuten na de 0-1 werd het 0-2 voor DESS. Na
een uitstekende aanval over rechts, gaf Kevin Slooten een afgemeten voorzet op de in de 16-meter
vrijstaande Dirk Jan Doodeman. Deze nam de bal goed aan en schoot uit de draai de bal keihard in de
linker benedenhoek, 0-2. Tot de rust werd er niet meer gescoord.
In de tweede helft met Chris Keesom voor Vincent Vriend en Jacob Bakker voor Niels Kuip ging DESS
verder met waar het in de eerste helft mee bezig was. DESS creëerde veel kansen en uit één daarvan
wist Kevin, met behulp van een Oudesluisverdediger, de 0-3 binnen te schieten. DESS werd hierna
slordig en gemakzuchtig. Oudesluis leek in deze fase beter dan DESS. Grote kansen kregen ze echter
niet, omdat de verdediging, net zoals de tot nu toe gespeelde wedstrijden, stond als een huis.
Na die slordige fase pakte DESS weer de draad op en speelde Oudesluis bij tijd en wijle van de mat.
Het enige dat er ontbrak waren doelpunten. Met gemak hadden de mannen uit Sijbekarspel en
Benningbroek kunnen uitlopen naar een hoge score. Dat deed het echter niet, zodat de wedstrijd in
een 0-3 overwinning voor DESS eindigde. Omdat het al 0-3 stond, was het gebrek aan meer
doelpunten geen probleem. In de volgende wedstrijden die er gaan komen en waar het er echt om
gaat, is het zaak dat de kansen wel worden benut. Laat dat in ieder geval een goede les zijn voor de
komende periode. DESS blijft door deze terechte overwinning ongeslagen en lijkt klaar voor de
topper van komende week
tegen koploper WSW. Dat is
in het verleden voor DESS
altijd een lastige horde
gebleken en ook nu zal dat
weer het geval zijn.
Gesteund door het trouwe
publiek, moet het mogelijk
zijn om te gaan stunten.
Komt allen naar het knusse
complex aan de Sportlaan
om de jongens aan te
moedigen.
Ruud Wiersma
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Veteranen: Dess – Hauwert
Er is geen rechter rijtje, stripper in het bejaardenhuis
Een nieuw seizoen en ook bij ons zijn er transfers, we missen Simon, Joop en
Jan…………….wij spreken jullie nog.
Eerst hebben we met zijn allen even flink moeten bijpraten na de lange zomerstop. De een(1)
had een andere motor, de ander een auto, huis of op een andere fiets naar een nieuw thuis, of
vrouw (alweer?). Een ander zegt al 20 jaar dat hij een camping wil beginnen in Frankrijk maar
hij zit hier nog steeds. En iemand van ons is op zoek naar iets wat hij zelf niet goed kan
benoemen. En een groot geheim waarvoor wij de code even moeten doorbreken: dames, wij
hebben een stripper onder ons die het doet in het bejaardenhuis, of de bejaarden doen het met
hem in huis. Je moet toch wat om de zakken te vullen in deze tijd of is het nu net andersom.

Even niet meer over het 5 - 4 verlies van verleden week in Zwaagdijk, met Joop erbij was dat
waarschijnlijk heel anders geweest.
En dan vanmorgen 13 oktober om 10.00 uur was het code oranje bij het KNMI. In de kantine
werd eerst een 10 minuten consult gedaan bij Astro TV. Nadat alle gegevens van de onze
creditcards waren genoteerd voorspelde zij wij met 2 – 1 zouden winnen. We dus met
zonnebrand crème op de benen de strijd aangegaan tegen de andere Neanderthalers uit
Hauwert. Er zijn stemmen gehoord om in het linker rijtje te eindigen. Dat kan makkelijk, want
er is geen rechter rijtje meer in onze poule. De voorspelling van de uitslag was dus helemaal
juist. Doelpunten van Rob en Vince, je hebt van die mannen die eerst schieten en dan pas
nadenken. Man of the match vandaag was Armand.
Sjaak Mulder
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REGELS SV DESS:
- Op zaterdag en zondag geen fietsen binnen de poort
- Na iedere training de doelen van het veld en op het pleintje, die
daarvoor bestemd is plaatsen
- Pionnen in het ballenhok en niet achter de bar
- Niet elke keer op het zelfde stuk trainen, zodat we geen “zwarte”
plekken krijgen op het trainingsveld
- Na iedere wedstrijd de doelnetten omhoog en de hoekvlaggen in
het ballenhok
- Bij thuis wedstrijden alle teams van DESS in kleedkamer 1 - 3 of
5, ivm schades
- Kleedkamers schoon maken na de wedstrijd, ook die van de
tegenpartij
- Bord in bestuurskamer schoon maken na gebruik en de tafels
schoon maken, dit geldt ook voor de jeugd
- Spullen na de wedstrijd opruimen, bijv. waterzak, bidons, ballen
ed.
- Als een ieder zijn steentje bijdraagt, blijft het opgeruimd en
leefbaar voor iedereen.

- Bedankt alvast voor jullie hulp en medewerking!

MEDEDELING VAN DE KANTINE……………PRIJSVERHOGINGEN
Doordat de inkoop prijzen stijgen worden met ingang van 19 oktober
de prijzen van de consumpties in de kantine verhoogd.
En we hebben er weer mooie ronde bedragen van gemaakt.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 20 Oktober Thuis
veld tijd
A

vertrek

14.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

10588

DESS 1 – WSW 1

N.S. van Zanten

Zondag 20 Oktober Uit
veld tijd

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

GEEN

UITPROGRAMMA

Uitslagen zondag 06-10-2013
Oudesluis 1 – DESS 1
Spartanen 4 – DESS 2
Zwaagdijk VE2 – DESS VE1
Spartanen VR1 – DESS VR2
DESS B1 – Spartanen B3
DESS VR1 – SEW VR1

0-3
6-0
5-4
2-5
13-0
3-0

Scheidsrechter / rijders

Uitslagen zaterdag 05-10-2013
DESS F1 – Victoria O F2
DESS F2 – Victoria O F4
DESS C1 – de Blokkers C6
DESS MC1 – Dindua MC1
DTS ME1 - DESS ME1
Dindua D1 – DESS D1

5-5
1-0
3-1
8-5
12-0
3-2

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 27 Oktober Thuis
veld tijd
A
A
A

vertrek

10.00
12.00
14.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

70557
54604
54540

DESS B1 – AGSV B1
DESS VR1 – WMC VR1
DESS VR2 – Westfriezen VR2

Wiegert Kistemaker
Johnny Jacobs
Erwin Kan

Zondag 27 Oktober Uit
veld tijd
14.00
12.00
11.00

vertrek
11.00
10.00

wedstrijdnr
12541
63119
73764

Uitslagen zondag 13-10-2013
DESS VE1 – Hauwert’65 VE1

wedstrijd
Schellinkhout 1 – DESS 1
MOC 2 – DESS 2
KGB VE1 – DESS VE1

2-1

Rest van het programma
AFGELAST

Scheidsrechter / rijders
P.H. Graper

Uitslagen zaterdag 12-10-2013
DESS ME1 – Grashoppers ME1
DESS D1 – Berkhout D2G
Spartanen F6 – DESS F2
KSV F5 – DESS F1
Westfriezen MC1 – DESS MC1
KGB C4 – DESS C1

4-3
13-0
Afg.
4-2
1-1
4-5

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
vrijdag
maandag
maandag
datum n.n.b.
datum n.n.b.
zaterdag

25 oktober 2013
4 november 2013
2 december 2013

15 februari 2014

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 ?????
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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.
Voor de B-junioren geldt 19:15 uur in verband met hun trainingstijd.
Het bestuur.
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

Dinsdag 4 maart
Dave Karel
Jaimy Vlaar
Jouke Ingen
Kevin Slooten
Marcel Bartels
Patrick Huijsman
Sonny v.d. Lagemaat

Kantinelijst MC1
3 november
17 november
1 december

Margot Smit – Karlijn Nijland
Sandra Burrei – Benthe Sas
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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Spartanen VR1 – DESS VR2
Ons plan om tegen de meiden van Spartanen te winnen is gelukt, jeeej! We staan nu op de derde
plaats dus alles kan nog.. spannend!
Onze topper Denise stond de eerste helft op doel (alweer!). We begonnen erg moeizaam aan de
wedstrijd en verspilde dan ook álle ballen voorin. Achterin ging het ook niet al te best en eigenlijk
was het best zielig voor onze trouwe supporters die naar Wognum waren gekomen. Maar daar was
Wieneke! Na wat geklungel voor het doel zat ie er dan toch in en stonden we ein-de-lijk voor. Helaas
was daar ook Spartanen, 1-1.. Dit lieten we natuurlijk niet gebeuren dus besloot Wieneke de bal er
gewoon nog eens in te knallen zodat we met een voorsprong de rust in gingen.
De rust was niet bepaald rustig en het probleem van elke week kwam weer aan de orde; Wie gaat er
keepen? Onze topper Juudje was wéér zo lief zich aan te bieden, dus zij hoeft voorlopig niet meer. De
tweede helft begon lekker en we zaten er fel op. En daar was Wieneke dan ook snel met haar derde
van de dag, 1-3! Eindelijk hadden we de smaak te pakken en de droom van Mel ging in vervulling: ze
mocht naar voren! Met heel wat goede voorzetten van Rosalie en Mariska waren we erg gevaarlijk
voor het doel. Gelukkig was Iris haar Beerepoot-krul nog niet verleerd en knalde ze hem prachtig in
het net, 1-4! EN DAAR WAS MEL MET EEN HEERLIJKE TRAP, 1-5! Helaas scoorde Spartanen ook nog
een doelpuntje maar dat vergeten we gewoon snel weer. We hebben gewonnen en onze trouwe
supporters zijn dus niet voor niets gekomen.
Volgende week mogen we thuis tegen VVW en daar gaan we natuurlijk gewoon weer van winnen!
Lisa

DESS Da1- SEW Da1
Het was vandaag een belangrijke wedstrijd, want SEW stond net zo hoog als ons.
We begonnen meteen sterk aan de wedstrijd, na een paar keer overgespeeld te hebben, kwam er na
7 minuten een prachtige bal van Michelle over de linkerkant voor doel.
Anne paasde deze door naar Vera, en Vera schoot hem er netjes in.
1-0 voor DESS. Nog geen 3 minuten later kwam Vera weer met een mooie kans maar helaas kreeg de
keeper hem te pakken.
We bleven vechten en gaven SEW geen ruimte om bij ons doel in de buurt te komen, want als hij wel
bij het doel was, hadden wij Lotte die hem weer naar de andere kant van het veld schoot. Aan het
einde van de eerste helft, kreeg Anne in een rommelige combinatie de bal en legde deze keurig in het
doel, 2-0 voor DESS.
Nou mochten we eindelijk de rust in. We waren blij met de rust want we waren helemaal kapot. We
moesten wel door blijven vechten voor die bal ondanks dat we voor stonden.
Begin 2de helft kwam Michelle weer met een mooie bal over links die kwam voor de voeten van
Rosalie, die bracht hem voor doel en gaf hem af aan Suzanne, Suzanne schoot met al haar kracht de
bal richting het doel, maar hij ging er niet in.
We bleven knokken voor die bal en hadden genoeg kansen.
Michelle dacht ik gooi die bal nog 1 keer over links voor het doel.
Anne ging er op af en moest vol in gevecht met de tegenstander om die bal.
Deze vloog hoog in de lucht en Rosalie stond precies goed en maakte een mooie omhaal, 3-0 voor
DESS. We waren blij met deze winst. Op naar volgende week.
#14
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 19-10-2013
thuis tijd

wedstrijdnr

wedstrijd

scheidsrechters

Geen programma

uit

tijd

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

rijders

Geen programma

Zaterdag 26-10-2013
thuis
10.00
10.00
11.30
13.15

tijd

wedstrijdnr
153588
119972
100111
132039

wedstrijd
DESS F1 – Berkhout F1
DESS F2 – SEW F3
DESS D1 – West-Frisia D5
DESS MC1 – Grasshoppers MC1

scheidsrechters
Krijn Koning
Luuk Singelenberg
Maickel de Boer
John Keesom

uit

tijd
vertrek
13.30 12.30

wedstrijdnr
132625

wedstrijd
VVS’46 ME1 – DESS ME1

rijders
Wies,esmee,kim

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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DESS – jeugddag: woensdag 23 oktober 2013
DIRK BROERS 4:4 toernooi
Zoals al jaren gebruikelijk zal er in de Herfstvakantie door de jeugd niet worden getraind
(uitgezonderd de elftallen, waarvan de trainer iets anders met je heeft afgesproken).
Wel is er voor alle jeugdleden op woensdag 23 oktober het Dirk Broers 4:4 toernooi, waarbij
op alle jeugdleden wordt gerekend. Daarbij mag je vrienden, vriendinnen, neven, nichten,
buurkinderen of wie dan ook meebrengen om mee te doen.
De aanvangstijden:
Voor Dess D1, ME1, F1, F2 en mini's (leeftijd ongeveer 4 t/m 12 jaar):
–
vanaf 13.00 uur inschrijven
–
vanaf 13.30 start toernooi
Voor Dess B1, C1 en MC1 (leeftijd ongeveer 12 t/m 18 jaar):
–
vanaf 18.30 inschrijven
–
vanaf 19.00 uur start toernooi
Voor het weer wordt gezorgd, en drinken en lekkers is vast ook weer goed geregeld.
We gaan er een gezellige dag van maken. Tot dan,

Anita van Arem (tel: 599033)
Maickel de Boer (tel: 591432)
Roland Bontekoning (tel: 591453)

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
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DESS MC1 – Dindua MC1
Dit seizoen gaat tot nu toe erg voorspoedig voor de MC1. We hebben veel spelers (16), ze
trainen allemaal heel erg vaak en we hebben de eerste 2 wedstrijden van de competitie
gewonnen. Vorige week kwam er echter een deukje in ons zelfvertrouwen. We verloren met
4-0 van Spirit en het liep eigenlijk voor geen meter die wedstrijd. Deze week moesten we
tegen Dindua en die zijn best goed. Van dit team hadden we vorig seizoen 2x ruim verloren
en Dindua had tot nu toe alles gewonnen en nog niet 1 doelpunt tegen. Moeilijke wedstrijd
dus.
We begonnen met wat veranderingen in de opstelling. Karlijn en Lisa werden van positie
gewisseld. Karlijn stond nu mid-mid en Lisa rechtshalf. Voor beide spelers bleek dit goed uit
te pakken.
Net als vorige week lukte het in het begin van de wedstrijd niet de bal in het doel te krijgen.
Hoewel Sandra een paar goede voorzetten gaf, ging de bal er niet in. Gelukkig stond de
verdediging goed te spelen en lukte het Dindua ook niet te scoren. Na een kwartier kwamen
we door Irene dan toch op voorsprong. Waar ze een aantal grote kansen had gemist,
frommelde ze er nu een moeilijke bal wel in. We konden niet lang genieten van de
voorsprong, want binnen 5 minuten was het 1-1. Gelukkig scoorde Irene nogmaals, 2-1. Door
slap verdedigen en niet goed opletten achterin was het bij de rust 2-3.
In de rust waren de meiden niet tevreden met zichzelf. Hoewel er best goed gespeeld werd,
stonden we achter en we voelden aan dat we vandaag best eens zouden kunnen winnen.
Nou is het wel leuk als je tegen elkaar in de rust zegt dat je graag wil winnen, maar alleen
woorden is natuurlijk niet genoeg. Binnen een kwartier waren de woorden uit de rust echter al
waarheid geworden. De 2-3 achterstand was omgebogen in een 6-3 voorsprong. Irene schoot
de 3-3 en de 4-3 erin, Valerie maakte er 5-3 van en Sandra zelfs 6-3. Dindua liet ook weer van
zich horen: 6-4. Achterin had Margot nu alles op orde. Ze wist haar verdediging zo neer te
zetten dat iedereen wist wat ie moest doen. Mocht er een keer een aanvaller doorbreken, was
er altijd nog Lois die alles op alles zette om de aanvaller terug te halen. Mocht zelfs dat niet
genoeg zijn, pakte Anna de meeste ballen. Wel 4x kwam er de tweede helft een aanvaller
recht op haar af, maar slechts 1 van die 4 kansen ging erin. Voorin gingen we rustig verder
waar we gebleven waren, Karlijn maakte er na een mooie aanval via Sandra en Valerie 7-4
van. Irene had inmiddels voor de 4e keer deze wedstrijd een nieuwe verdediger bij zich
gekregen (de eerste 3 konden haar niet stoppen), maar ook deze was kansloos. Irene werd
ingespeeld bij de middenlijn, schiet de bal langs de tegenstander, passeert de laatste man en
schiet de bal in de verre hoek: 8-4. Het laatste woord was aan Dindua, dat de eindstand op 8-5
zette.
Vooraf had Dindua alles gewonnen en nog geen tegendoelpunten gehad, maar daar hebben
wij maar mooi verandering in gebracht. Van de coach van Dindua kregen we als team een
compliment voor ons goede spel. Hij zei zelfs dat hij genoten had van veel van onze
aanvallen.
Volgende week Westfriezen MC1, die tot nu toe …………
Jelle
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Dts me1-Dess me1
Op zaterdag 05 oktober moesten we uit tegen Dts in Langedijk ik (Marit) werd thuis
opgehaald door de moeder van Alexandra die had ook Megan opgehaald en daarna Wies.
Myrthe en Esmee werden op gehaald door Sandra (de Coach) en moeder van Kim en Mariët.
Het leek verder dan we dachten want we waren er zo. We mochten omkleden in kleedkamer
3 en moesten op veld c1. De eerste helft hadden we het best wel moeilijk want de
tegenstander was best goed maar we deden allemaal onwijs goed ons best en hadden soms
ook nog wel eens een kans. Toch konden we niet voorkomen dat we gingen rusten met een
achterstand van 8-0 .De coach had nog een paar belangrijke tips en aanwijzingen tijdens de
limonade. De tweede helft ging daardoor veel beter. Nu stond ook weer Wies op doel want
Myrthe had de eerste helft op doel gestaan. Achterin stond Kim weer heel veel ballen tegen
te houden met hulp van Alexandra , Esmee en soms ik . Voorin Mariët en Myrthe en op mid
–mid stond Megan. Nu hoefde we maar 4 x opnieuw af te trappen dat is best goed toch. De
penalty`s gingen ook best goed.
Groetjes Marit tot volgende week.

DESS F2 - VICTORIA O. F4

1-0

Hoi allemaal dess gaat van stard in de irste helft heeft dave een doelpunt ge maakt in de irst
helft stond het 1-0 en we
Hebben ales geprobirt maar het hielp niks toen de penalty en karel een perfecte keeper alle
penenotis teege ge houden twee
Door ge laatten en en lekker douchen en dan aankleede en toen naar huis irst naatuulijk
tafelvoetbal en dan pas
Naar huis.!!
Timo kan

DESS F1 –KSV F5
Zaterdag 11 oktober mocht ik Tamara jullie coach zijn. Dat was wel even wennen ten eerste zou het
weer wel meewerken vrijdag de hele dag flink wat regen maar hopen dat de weersgoden ons goed
gezind waren en jawel dat waren ze en ten tweede lekker vroeg verzamelen nml om 08:30 uur en tja
wat ga ik jullie voor aanwijzingen geven. Iedereen mooi op tijd klaar om te vertrekken naar
Heerhugowaard . Daar aangekomen eerst maar eens op zoek naar onze kleedkamer dat was al een
puzzel op zich binnen kleedkamers maar wij hadden nummer 8 maar die was daar niet te vinden nee
wij mochten naar de kleedkamer aan de buitenzijde. Nadat iedereen zijn kleding had aangetrokken
ging ik vragen of jullie vaste posities hadden nou dat was niet voor dovenmansoren. Jordi was de
keeper Wout in de verdediging middenveld was voor Daniel , Jesse en Seth en voorin onze twee
linksbenige vedettes Lars en Cas. Ok dat is mooi hoefde ik niet een plekje voor iedereen te verzinnen.
Vervolg zie volgend blad
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Jesse was gebombardeerd tot aanvoerder die wist zijn taak ook bij de scheidsrechter een hand geven
en tossen. Zo we waren klaar voor de eerste helft. Zo wat een verschil met 2 jaar geleden dat ik jullie
ook eens mocht coachen ik vond jullie toen waar de bal was maar vandaag hadden jullie allemaal
jullie eigen plekkie en speelde mekaar mooi aan. Hier en daar probeerde ik jullie nog wat tips mee te
geven en volgens mij ging dat goed en hoorde jullie me want Seth speelde mooi de bal naar Cas die
helemaal vrij stond en daardoor een mooi doelpunt kon maken 1-0. Hier en daar kregen jullie nog
wat kansjes maar dat mocht helaas niet tot een doelpunt leiden. De scheids floot af voor de eerste
helft 1-0 de rust in. In de rust lekker aan de limo en het zelf meegebrachte energiekoekjes. Ja wat ga
je zeggen in de rust ik dacht ga iedereen langs vraag wat ze goed vonden gaan en wat er te
verbeteren viel de tweede helft. Unaniem waren jullie het met elkaar eens jullie speelde goed over
alleen konden jullie nog beter naar elkaar kijken wie er vrij stond om aan te spelen. Tweede helft
met de gegeven tips in de achterhoofdjes gingen jullie weer goed van start Wout als een echte rots
achterin Seth Daniel en Jesse mooi op het midden veld en Cas en Lars in de voorhoede jullie bleven
alkaar mooi aanspelen maar dat mocht niet baten de 1-1 viel. Maar niet getreurd jullie vechtlust
bleef. De tegenstander had dat ook door en zag dat Lars er bijna voorbij en kon scoren en stak daar
een stokje voor door hem onderuit te halen maar ja de scheids had dat gezien en kregen we een vrije
trap mee. De tegenstander ging klaar staan met een muurtje maar daar trok Lars zich niets van aan
en schoot door de muur heen en jawel 2-1. Dat gaf weer hoop. Helaas de tegenstander bleef ook
mooi voetbal spelen waardoor het 2-2 werd .Dat had voor mij de uitslag mogen blijven maar helaas.
Jordi hield in eerste instantie het schot mooi tegen kwam tegen de paal en helaas op zijn achterhoofd
waardoor de tegenstander op 2-3 voor kwam. Maar zoals echte voetballers gingen jullie gewoon
verder bleven mooi overspelen op zoek naar de vrije man maar na een paar kansen die helaas niet
tot een doelpunt leiden schoot de tegenstander met een lucky bal de 2-4 wat ook tevens de
eindstand was. Mijn conclusie ik zie progressie in jullie en geniet ervan zoals jullie voetballen. Dus ga
vooral zo door dan komen jullie er wel. Zo en dan mochten jullie douchen en dat wilde jullie maar al
te graag maar wat bleek kon ik de schoenen en sokken uittrekken omdat het putje verstopt was en
het bijna een zwembad werd in de kleedkamer Renate bleef maar met de trekker in de weer om
erger te voorkomen
Oksana zorgde ervoor
dat de spullen van de
grond gingen nou snel
wassen afspoelen en
onder de douche
vandaan. Zo zaterdag
vrij en d ie week erna
weer vol aan de bak.
Allemaal een fijne
herfstvakantie
gewenst en vergeet
woensdag de 23ste
niet dat jullie het 4x4
Broerse toernooi
hebben. Succes
mannen.
Groetjes Tamara
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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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