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DESS 1 – WSW 1 1-4 (20-10-2013)
DESS was vanmiddag gastheer van WSW. Bij winst zou DESS de eerste positie op de ranglijst van
WSW overnemen. De voorbereiding, inclusief soep met brood (Elly en Afra bedankt), verliep goed.
DESS leek klaar voor deze topper en had het voornemen om WSW over de knie te leggen.
Wie de start van de wedstrijd heeft gezien, heeft zich waarschijnlijk afgevraagd wat de plannen van
de thuisploeg waren, want DESS was geen schim van de ploeg uit de eerder gespeelde duels. Er werd
zonder zelfvertrouwen gespeeld, het middenveld werd overgeslagen en voorin had de ploeg moeite
om de bal in bezit te houden. Het liet WSW teveel voetballen en dat kwam zodoende uitstekend in
de wedstrijd en daarnaast klopte het tactisch plan van trainer Ruud ook niet helemaal. Gevolg van dit
alles was dat DESS voortdurend achter de feiten aanliep. Toch had de thuisploeg op voorsprong
kunnen komen. Chris Keesom, één van de vele spelers die niet zijn niveau haalde, ging goed door
over links, zocht de achterlijn op en bracht Pieter Schuit in stelling. Helaas raakte Pieter de bal
verkeerd waardoor deze over het doel van WSW verdween. Hierna was het WSW dat de wedstrijd
domineerde. Keer op keer werd het gevaarlijk en een treffer voor de Wijdenessers kon dan ook niet
uitblijven. In de twintigste minuut kwam WSW op voorsprong. DESS dat aan het uitverdedigen was
verspeelde voorin heel snel de bal. Deze werd door WSW direct diep gespeeld en er stonden 3 man
vrij voor Sjoerd Beuker. De spits die de bal ontving bleef koel en maakte de 0-1. Snel daarna werd het
voor DESS nog erger. Wederom onnodig balverlies voorin was de inleiding van een WSW-doelpunt.,
De bal werd door een WSW-speler vanaf rechts uitsteken voorgegeven. WSW-spits Jan Caspers nam
de bal bij de tweede paal in één keer op de pantoffel en scoorde 0-2. Een prachtig doelpunt die hij
niet snel nog een keer zal maken. DESS mocht blij zijn dat het de rust met een 0-2 achterstand
haalde, want WSW had de wedstrijd voor rust al kunnen beslissen.
Tijdens de rust besefte DESS dat het roer om moest. En dat liet het na de hervatting van de wedstrijd
dan ook direct zien. Met Dirk Jan Doodeman, die doorschoof op middenveld, als aanjager, werd het
doel van WSW gezocht. Na een kwartier spelen in de tweede helft viel de verdiende 1-2. Ruben
Kistemaker was de maker van het doelpunt. Hij knalde de bal die uit een corner voor zijn voeten viel,
droog in de linkerbenedenhoek. DESS ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker en je voelde ook dat
het er in zat. Een ongelukkige actie van Sjoerd Beuker, leidde echter een derde tegentreffer in. Een
WSW aanvaller brak door in het 16-metergebied van DESS en werd door de verdedigers naar de
achterlijn gedreven. Sjoerd die te laat zijn doel uitkwam leek de speler met een sliding te vloeren.
Sjoerd gaf aan de speler niet te hebben geraakt, maar 9 van de 10 scheidsrechters legt de bal bij zo’n
actie op de stip. En zo ook de scheidsrechter van vandaag. Bijna herstelde Sjoerd zijn fout, want hij
toucheerde de bal met de vingertoppen. Helaas werd het toch 1-3 en de wedstrijd was gespeeld.
DESS bleef redelijk meevoetballen maar het geloof in een goed resultaat was verdwenen. Voor de
statistieken scoorde WSW ook nog de 1-4, waardoor DESS een geflatteerde nederlaag leed. Het zakt
daardoor een plek op de ranglijst en heeft nu 3 verliespunten meer dan de koploper uit Wijdenes.
Ruud Wiersma
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Schellinkhout 1 – DESS 1 2-1 (27-102013)
Na de zeperd van vorige week tegen WSW moest
DESS vanmiddag aantreden tegen Schellinkhout dat
altijd een lastige tegenstander is voor DESS. En ook
vanmiddag bleek dit weer het geval te zijn. En dat
kwam voornamelijk door de harde wind die er over
het veld van Schellinkhout waaide. Je zou wensen dat
hier ook regels voor gelden, want goed voetbal is
onder deze omstandigheden niet mogelijk. Zowel
voor als tegen de wind in, is het lastig voetballen.
DESS koos er voor om eerst met de wind in de rug te spelen en proberen zo snel mogelijk te scoren
en dat liefst meerdere keren om zodoende een buffertje op te bouwen voor de tweede helft. En dat
snel scoren dat gebeurde ook. Na anderhalve minuut spelen kreeg DESS op een meter of 25 van het
Schellinkhout-doel een vrije trap toegekend. Jelle van Ijperen schoot de bal in de 16 en doordat
niemand het projectiel meer beroerde, vloog de bal in één keer tegen het net, 0-1. DESS dacht
geholpen door de wind dat het nu in staat moest zijn om meer doelpunten te maken. Helaas
gebeurde dit niet en dat was voornamelijk te danken aan de slappe instelling van de mannen uit
Benningbroek en Sijbekarspel. Het had ogenschijnlijk een overwicht maar dat was alleen maar te
danken aan de wind. Desondanks was het dichtbij de 0-2 uit een vrije trap van Pieter Schuit en een
corner van Chris Keesom. Beide keren stond de lat een tweede treffer van DESS in de weg. Omdat de
echte scherpte bij veel spelers ontbrak, bleef het tot de rust 0-1.
DESS kon zich derhalve opmaken voor een moeilijke tweede helft waarbij het zich wel voornam om
scherp uit de kleedkamer te komen. Dat voornemen was er dan wel maar al gauw bleek dat het lastig
voetballen was tegen de keiharde wind in. En Schellinkhout wist beter met het windvoordeel om te
gaan dan DESS in de eerste helft. Nadat DESS eerst twee keer geholpen was door paal en lat, kwam
Schellinkhout op 1-1 door een droge knal in de linkerbenedenhoek. En niet snel daarna viel de 2-1
door een zeldzame misser van Dirk Jan Doodeman. Doordat hij de bal mistte, had de spits van
Schellinkhout een vrije doortocht richting Sjoerd Beuker, waarbij hij helaas niet faalde. Sjoerd
groeide na dit moment uit tot man of the match, want met enkele katachtige reddingen hield hij
Schellinkhout van meer doelpunten af. DESS combineerde af en toe aardig tussen de linies van
Schellinkhout door en vlak voor tijd kreeg het twee grote kansen. Eerst was het Chris Keesom die
alleen voor de Schellinkhoutkeeper de bal overschoot en later was het Pieter Schuit die in een
vergelijkbare positie de bal keurig over de keeper heen
stiftte. Heel DESS juichte al voor de gelijkmaker maar
door de wind werd de bal uit het doel geblazen.
Normaal gesproken een geheide goal maar helaas nu
niet. Het bleef daardoor 2-1 voor Schellinkhout en
daardoor leidde DESS de tweede nederlaag op rij.
Vandaag had een gelijkspel zeker verdiend geweest en
als DESS de eerste helft scherper had gespeeld, had een
overwinning absoluut mogelijk geweest. Volgende week
krijgt DESS thuis tegen Jisp de kans om weer eens 3
punten aan het totaal van 10 toe te voegen.
Ruud Wiersma
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KGB vet – Dess vet

Adrenaline shot, 10 tegen 12 kan dat?

Uit naar KGB altijd lastig, zeker als je met zijn tienen aan de wedstrijd moet beginnen (en dat
bleef zo tot het einde). In de tweede helft kregen we de nodige klappen en schoppen te
verwerken. Na weer een smerige overtreding op een speler van ons kwam de adrenaline bij
hem en de anderen los. Hij reageert eigenlijk nooit verbaal maar laat daarna de tegenstander
weinig keus, alle persoonlijke duels worden dan gewonnen. Wij hebben begrip voor de
scheidsrechter maar in die fase leek het de twaalfde man waar we tegen vochten. Onze
strijdlust werd beter met een grotere kans om met zijn tienen daar te overleven. De tweede
helft werd hierdoor afgesloten met 1 – 1 resultaat. Mooie goal van Bert.........en Marcel
(B)egint in een enorme vorm te komen. De bekroning met een doelpunt zal snel volgen.

Een enkeling van ons loopt met een brandende sigaret naar het veld; we hebben afgesproken
dat bij de volgende wedstrijd deze sigaret gedoofd wordt op de rug of arm van 1 of meer
spelers. De adrenaline die dan vrij komt gebruiken we direct om een overwinning binnen te
halen.
Sjaak Mulder
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 3 November Thuis
veld tijd
A
A
A

vertrek

14.00
11.45
10.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

13862
60996
73776

DESS 1 – Jisp 1
DESS 2 – de Zouaven 6
DESS VE1 – Berkhout VE1

H.T. Imming
Jan Kok
Roland Bontekoning

Zondag 3 November Uit
veld tijd
12.00
11.45
10.30

vertrek
11.00
10.45
9.30

wedstrijdnr
70921
55377
53793

Uitslagen zondag 20-10-2013
DESS 1 – WSW 1

wedstrijd
ALC B1 – DESS B1
WBSV DA2 – DESS DA1
Always Forward DA2 – DESS DA2

Scheidsrechter / rijders
Op de fiets

Uitslagen zaterdag 19-10-2013
1-4
GEEN PROGRAMMA

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 10 November Thuis
veld tijd
A
A

vertrek

11.00
13.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

70558
54537

DESS B1 – Oosterend B1
DESS DA2 - Woudia DA1

Wiegert Kistemaker
Johnny Jacobs

Zondag 10 November Uit
veld tijd
14.30
11.30
10.30
14.00

vertrek
10.30
9.30
13.00

wedstrijdnr
10854
60978
73688
54123

Uitslagen zondag 27-10-2013
Schellinkhout 1 – DESS 1
MOC 2 – DESS 2
KGB VE1 – DESS VE1
DESS B1 – AGSV B1
DESS DA1 – WMC DA1
DESS DA2 – Westfriezen DA2

wedstrijd
HYS 1 – DESS 1
ALC 2 – DESS 2
Andijk VE1 – DESS VE1
VVS’46 DA1 – DESS DA1

2-1
4-2
2-1
12-0
15-0
4-2

Scheidsrechter / rijders
C. van Zaanen

Uitslagen zaterdag 26-10-2013
DESS F1 – Berkhout F1
DESS F2 – SEW F3
DESS D1 – West-Frisia D5
DESS MC1 – Grashoppers MC1
DESS C1 – KGB C3
VVS’46 ME1 – DESS ME1

6-3
3-2
11-1
3-6
15-0
2-3

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

Sabine Alkema – Karlijn Nijland
Sandra Burrei – Benthe Sas
Marloes Keesom – 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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DESS DA1 – WMC DA1

27 oktober

Vorige week hadden we een gezellig weekendje weg met het damesteam inclusief Cor en Nico. We
hebben erg genoten en hebben weer heel wat teamspirit opgedaan. Op de zondag hebben we
gekeken naar de voetbalwedstrijd tussen de dames van FC Eindhoven/PSV en standaard Luik. Deze
theorie wilde Nico graag bespreken met het team. Dus hij tekende de verschillende opstellingen uit op
het bord tijdens onze bespreking voor onze wedstrijd tegen WMC. We evalueerden de wedstrijd en
Nico gaf daarbij wat tips voor de wedstrijd van vandaag. Onze keeper Denise Baas is met vakantie,
dus Marijke nam haar taak vandaag over. Bedankt Marijk!
Het was een stormachtige zondagmorgen. We moesten daarom letten op de hoge ballen die door de
harde wind konden veranderen van richting. Het doel was daarom de bal voornamelijk laag over de
grond te spelen. Aangezien onze ervaring is dat we vaak met tegenwind sterker zijn, begonnen we de
wedstrijd met wind mee. WMC staat ergens onderaan op de ranglijst en wij spelen bovenin mee, dus
dat zou goed te doen moeten zijn. Toch moesten we deze wedstrijd niet gaan onderschatten. De
opstelling zag er als volgt uit:
Marijke
Lotte
Renate

Sanne
Roos

Sharon

Delia
Eva
Vera

Marije

Michelle

Vanaf het begin was al duidelijk dat wij sterker waren dan WMC. We hebben veel leuke acties
gemaakt. We speelden voornamelijk op de helft van WMC. De wind gaf soms wat storing in de acties
of hielp soms juist wat mee. We zagen volop kansen om een dikke winst te pakken. Aangezien onze
concurrenten WMC ook met grote uitslagen versloegen, moest dit voor ons ook minstens boven de 10
doelpunten eindigen. En dat is gelukt! Onderstaand een opsomming van de doelpunten:
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
8-0
9-0

Delia (2e minuut)
Delia (7e minuut)
Eva (12e minuut)
Vera (18e minuut)
Marije (24e minuut)
Michelle (33e minuut)
Delia (34e minuut)
Vera (40e minuut)
Vera (45e minuut)

-RUST10-0
11-0
12-0
13-0
14-0
15-0

Vera (55e minuut)
eigen doelpunt keeper WMC, via een schot van Vera (63e minuut)
Vera (65e minuut)
Vera (66e minuut)
Anne (72e minuut)
Anne (83e minuut)

Na vandaag staan we op nummer 1 in de ranglijst! Een topprestatie! Hopelijk kunnen we deze stand
vasthouden tot aan het einde van het seizoen ☺
#10
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DESS VR2 (en een beetje van dames 1) – Westfriezen VR2
Vandaag mochten wij met windkracht 10 voetballen tegen de dames van Westfriezen. Aangezien ons
halve team afwezig was kwamen Marijke, Vera, Mies en Delia ons versterken, bedankt dames!
Marijke heeft de hele wedstrijd gekeept waar we haar super dankbaar voor zijn.
De eerste helft hadden we wind mee. Dat was dan ook wel het enige wat we meehadden. Het spel
liep niet echt lekker en de schoten op doel waren om te huilen. Gelukkig was daar Wieneke met de 10 en kwamen we toch op voorsprong. Helaas kwam Westfriezen terug met een prachtige aanval
waardoor we weer op gelijke hoogte kwamen. Met 1-1 op het scorebord gingen we de rust in.
Na niet zulke lekkere limonade gedronken te hebben gingen we weer het veld op. Veer, Deel en
Mies kwamen in het veld en moesten voor wat pit voorin zorgen. Dit lieten ze zich geen twee keer
zeggen, want we gingen als een speer en al snel maakte Wieneke de 2-1. Ons spel werd steeds beter
en we tikten als een malle. Vera liet even haar visitekaartje bij Westfriezen achter door 2 prachtige
doelpunten te maken; 4-1! Helaas kon Westfriezen door de kont van Maartje ook nog een doelpuntje
meepakken. Dit zorgde voor een eindstand van 4-2 en de 3 punten zijn weer voor ons!
Volgende week mogen we laten zien hoe goed ons humeur in de vroege morgen
is, want we worden om 10.30 op het sportcomplex van Always Forward
verwacht. Hopelijk nemen we dan weer de 3 punten mee naar huis!
Lisa

12 oktober
Dess ME1 – Grasshoppers ME1
We kwamen het veld op. Grasshoppers mocht de aftrap nemen. Ze maakten al
snel 1-0. Toen gingen we weer door. We gingen in de aanval, maar helaas geen
doelpunt. Grasshoppers scoorde wel nog een keer. Vlak voor de rust kon
Myrthe toch een keer voor ons scoren. Dus toen stond het 1-2.
Na de rust gingen we weer verder en kon Myrthe nog een keer scoren, 2-2.
Iedereen deed goed zijn best. Wies had hele mooie reddingen. De verdediging
Kim, Marit en Alexandra hielden ook veel ballen tegen. Mariët scoorde toen de
3-2 en waren we erg blij. Toen gingen we door. We zagen dat Esmee vaak bij het
doel kon komen maar helaas had ze net geen doelpunt. Toen kon Grasshoppers
nog 3-3 maken. Megan gaf een paar goede voorzetten. Toen gingen wij weer de
aanval in en scoorde Mariët nog een keer. Dus toen was het 4-3. Toen zagen we
dat Alexandra ook nog een keer goed mee naar voor ging en bijna kon scoren.
Iedereen was heel blij omdat we de eerste keer hadden gewonnen!!!

☺
EINDE
Mariët
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 02-11-2013
thuis tijd
10.00
uit

tijd
10.45
11.30
12.00
11.30
13.00

vertrek
09.45
10.30
11.00
10.30
12.00

wedstrijdnr
132754

wedstrijd
DESS ME1 – Victoria O ME1

scheidsrechters
Krijn Koning

wedstrijdnr
121879
122241
100999
131243
90787

wedstrijd
VVS’46 F4 – DESS F2
George st F1 – DESS F1
Sv Spartanen D4 – DESS D1
VVS’46 MC1 – DESS MC1
Westfriezen C4 – DESS C1

rijders
Nick,dave
Lars,daniel
Gijs,maiko,tom,
Tess.margot,mandy,lisa
Thom,mathijs

Zaterdag 09-11-2013
thuis

uit

tijd
10.00
11.30

wedstrijdnr
119969
100112

13.15

132043

tijd
vertrek
10.00 09.00
13.00 12.00

wedstrijdnr
132918
90402

wedstrijd
DESS F2 – DWB F1
DESS D1 – Always Forward
D11
DESS MC1 – ALC MC1

scheidsrechters
Marloes Keesom
Anita v Arem

wedstrijd
Blokkers de ME1 – DESS ME1
Andijk C1 – DESS C1

rijders
Marit,megan,alexandra
Dave,luuk S

John Keesom

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
RR Bontekoning: CCNN755
nvullen 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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Wedstrijdverslag Dess B 1 – AGSV B 1
Op zondag 27 oktober nadat `s nachts de klok een uur terug was gegaan en sommige dus een uurtje
langer uit waren geweest hadden we het voorrecht om om tien uur te mogen voetballen.
Om niet dezelfde fout te maken als de vorige keer bij harde wind gingen we nu meteen warm lopen
en inschieten aan de kant waar we ook de 1e helft wilde spelen en zo startte we ook de wedstrijd.
We begonnen meteen goed en na een mooi pass van Krijn schoot Nick V de 1-0 binnen.
Het 2e doelpunt was een mooie voorzet van Luuk op Robin bam 2-0 we bleven goed spelen en na een
mooi genomen vrije trap van Jaimy knalde Robin de 3-0 binnen. Ook Agsv kregen een kans maar
helaas voor hun belande dat schot op de kruising hiervan raakte we niet van onderste boven en
scoorde we nog diverse keren voor rust en niet alleen Robin en Nick V maar ook Wouter. We gingen
rusten met een stand van 8-0 toch waren er nog wel een paar dingen die we moesten bespreken en
dat deden we dan ook op een zeer relaxte manier. De tweede helft hadden ook wij wel wat meer last
van de wind maar we bleven toch goed voetballen en lieten de bal op sommige momenten goed
rond gaan met als resultaat nog 4 doelpunten waardoor de einduitslag 12-0 werd. Luuk en Brian
bedankt voor jullie hulp om een volledig elftal op het veld te krijgen inclusief een wissel.
Tot volgende week Maickel

Dess D1 tegen Berkhout D2G
Zaterdag 12 oktober 2013 om half twaalf bij Dess moest Dess D1 tegen
Berkhout D2G thuis Voetballen. We gingen eerst op het veld oefenen tot dat
iedereen er was. Toen iedereen er was gingen we naar de bespreek kamer en
daar kregen we met het hele team taart. Na dat we taart hadden gegeten
gingen we naar de kleed kamer om ons om te kleden en daarna naar buiten te
kunnen. Toen begon de wetstrijd. In de wetstrijd werden er een paar mooie
doelpunten gemaakt. De eindstand werd 13-0 voor Dess. En onze trainer en
coach is Ramon poëze, hij is een hele aardige en goeie coach.
Van Gijs Singelenberg
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Wedstrijdverslag F1 – Berkhout F1
Na een week vakantie waarin we op woensdagmiddag het 4x4 toernooi hadden gehad mochten we
op zaterdag 26 oktober weer om 10 uur thuis voetballen.
De tegenstander van vandaag was Berkhout F1 er was geen informatie over hun bekend want dit was
hun eerste wedstrijd bij ons in de competitie.
Na het omkleden gingen we ons inschieten en wachten op de scheidsrechter maar door een klein
foutje kwam er geen scheidsrechter nadat er iets werd omgezet en Klaas Godfried de F2 ging fluiten
konden we toch nog op tijd starten met Marijke Appel als onze scheidsrechter.
De opstelling was weer vanaf het begin voor iedereen duidelijk Jordi op doel Wout in de verdediging
op het midden Jesse , Daniël en Lars en voorin Cas en Seth.
We begonnen erg sterk en voetbalde in het begin alleen op de helft van de tegenstander en kregen
ook diverse kansen om te scoren helaas deden we dat niet en counterde Berkhout twee keer met als
resultaat ook twee doelpunten tegen voor ons.
We raakte hiervan niet van slag en bleven goed overspelen met als resultaat dat Lars 1-2 maakte dat
gaf ons nog meer moed en kracht en schoot Seth met zijn rechter de gelijkmaker binnen.
Nu was het opletten dat we het niet weer weg gaven maar Wout stond achterin goed op te letten
met Jesse samen en daardoor werd het voor Jordi ook makkelijker om te keepen.
Daniël liep weer overal op het middenveld te bal af te pakken en schoot hem dan goed naar voren
waar het dringen was met drie linksbenige spelers maar Lars en Cas schoten allebei nog een keer de
bal achter de keeper van de tegenstander zodat we met een stand van 4-2 aan de limonade gingen.
In de kleedkamer bespraken we hoe we de tegendoelpunten misschien hadden kunnen voorkomen
zodat we het in de toekomst anders konden doen.
De tweede helft begonnen we heel sterk en werd Lars gemeen neer gehaald door de keeper van de
Berkhout en gaf de scheidsrechter terecht een penalty jammer genoeg ging ie over we bleven echter
sterk spelen en hadden volop overwicht wat tot resultaat had dat Seth nog 2 x scoorde Berkhout
scoorde ook nog een keer wat de eind uitslag 6-3 maakte.
Bij de penalty`s stond Jordi weer goed op te letten en stopte een paar schoten van de tegenstander
ook liet Wout zien dat ie wel goed en hard een penalty erin kan schieten.
Tot volgende week en goed trainen want dan gaan we op bezoek bij de koploper
Maickel
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DESS F2 - SEW F3
Hoi hoi
Iedereen we gaan tegen sew
We gaan sew
Flink in beuken!!!!
Ik hoop als we winnen
En timo is de nieuwe aanvoerder
En karel is de nieuwe keeper
En jeffrey is de nieuwe verdediger
En we hebben gewonnen!!!!
We hebben met 3 - 2 gewonnen.
En nick heeft 1 doelpunt gemaakt en siebe heeft 1 doelpunt gemaakt en Karel heeft 1
doelpunt gemaakt.
Nu staan we nummer 1 en volgende week moeten we tegen vvs die staan nummer 2.
Dat word superspannend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
# jeffrey kan #

VVS ME1 - DESS ME1.
Afgelopen zaterdag gingen we voetballen tegen VVS ME1 in Spanbroek. Moeder van Wies
en moeder van Kim en Mariët reden ons er naar toe.
Het waaide erg hard maar gelukkig regende het niet. Onze coach Sandra deelde onze zo in
Wies stond op kiep. Kim, Marit en Alexandra stonden in de verdediging. Myrthe stond
midden en Esmée en Mariët makten de af trap en Megan stond in de wissel.
Al snel maakte Marit een eigen doel punt dus dat was erg jammer. Mariët had twee hele
mooie kansen in de eerste helft. De eindstand voor de pauze was 1-0 voor VVS.
In de tweede helft stond Marit voor het eerst op doel. Esmee, Kim en Wies waren verdedigers
Megan was in het midden. Mariët en Myrthe stonden voor en Alexandra stond in de wissel.
Al snel scoorde Wies 1-1. Wij deden ons best maar VVS kwam in de aanval en het werd 1-2
voor VVS. Later maakte Myrthe een hele mooie doelpunt uit een corner toen werd het 2-2.
VVS werd later al beter maar Myrthe kwam weer in de aanval zij makte nog een mooie
doelpunt. Het wedstrijd is afgelopen met score 3-2 voor DESS.
Met de penalty maakten Megan en Mariët nog een mooie doelpunt maar VVS was veel beter
in de penalty’s.
Na de wedstrijd waren wij allemaal heel erg blij omdat we hadden gewonnen. Ik hoop dat wij
ook volgende keer weer zullen winnen tegen Victoria O.
Van Alexandra Huisman
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Meisjes-talenten-scouting van de KAVB
In de herfstvakantie op maandagmiddag met 4 meiden uit de MC1 naar
de meisjes-talenten-scouting van de KAVB geweest, welke werd
gehouden op
de voetbalvelden van Winkel. Hier waren ca. 100 meiden uit de wijde
omtrek aanwezig.
24 doeltjes waren er neergezet, 12 ballen lagen al klaar. Door ieder
team werd 6 partijtjes gespeeld,
waarin ieder haar beste beentje voorzette. Voor de toeschouwer dus
ook heel leuk om naar te kijken.
Nu maar afwachten of Lois, Lisa, Valerie en Irene een brief ontvangen
met een uitnodiging voor de volgende ronde...

Tineke Slagter
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Dirk Broers 4 : 4 toernooi
Met een opkomst van ruim 40 kinderen was het een zeer geslaagde 4-tegen-4voetbalmiddag.
Het waaide hard en dat werd in de loop van de middag nog veel harder, doeltjes waaiden
om, maar... het was wel droog.
De kinderen hebben weer enorm genoten van de partijtjes, spelletjes en al het lekkers.

Tineke Slagter
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:
3 november
17 november
1 december

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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Voorproefje dorpsveiling 2014.

Dit kun je kopen op
de aankomende
dorpsveiling van 15
februari 2014 !
Ellie Vlaar
Vlaar-Interierbouw BV
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