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DWB 2 – Dess 2.

Zondag 7 februari

.
Na de winterstop en weken geen voetbal vanwege sneeuw en of ijzel.
Was het vandaag dan weer zover, er werd gevoetbald.
En wel bij DWB.
Er stonden 14 man klaar op het veld Andre, Eric Appel en Jouke begonnen deze ochtend
langs de kant.
De 11 in het veld, ga mij niet vragen wie dit allemaal waren want er zaten 3 geleende jongens
bij.
De andere 8 waren vaste spelers van het 2e.
Anita nam de vlag weer ter handen, Arie het coachschap en ik mijn pen en papier voor het
verslag. Wij zijn er klaar voor.
Meteen in de eerste minuut kreeg Jitse al een kans voor doel maar helaas vond hij ook in 2010
niet meteen de eerste keer het net.
Na wat geping pong heen en weer je moest je immers warm zien te houden deze dag, kreeg
Sjors een kans voor doel maar liet deze kans liggen.
Maar hij kreeg een herkansing die hij over het doel heen schoot.
Dan Jitse met een voorzet die heel mooi bij Jelle aankomt maar om de een of andere reden
raakt Jelle de bal niet en gaat ook deze kans voorbij.
DWB komt nu een keer gevaarlijk bij het Dess doel en zij passeren Ronald die op de grond
ligt, de bal rolt verder en gaat bijna over de streep als we daar Arnold hebben staan, zo daar
kwamen we goed van af.
De mannen van DWB zijn het er niet mee eens en proberen de scheids over te halen dat dit
echt een doelpunt was, maar deze man beslist deze wedstrijd voor het eerst goed en geeft het
doelpunt niet. Anita had immers ook niet gevlagd.
Jelle krijgt de 1e helft ook nog een vrije trap maar ook deze wil er niet in.
Dan is het tijd om even lekker door te warmen met de thee, en kunnen de mannen er weer
goed tegen aan. Bjorn wordt gewisseld voor Jouke.
En de wedstrijd gaan verder, Jitse kan uithalen maar helaas deze bal eindigt tegen de paal.
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Ja en dan een hele ommekeer van de wedstrijd, wat alle supporters van het 1e ook hebben
meegemaakt (het 1e moest ook tegen DWB) Ronald krijgt rood, hij speelde even voor eigen
scheidsrechter. Ronald pakte een bal uit de lucht, met zijn knie omhoog, deze kwam bij de
DWB speler in de rug en deze gaf op zijn beurt Ronald een schop, Ronald vond dit niet
terecht en gaf een schop terug ja dat werd wel gezien dus met rood het veld af. En ja wie doet
dan de handschoenen aan? Arnold die we als achterman toch wel nodig hebben, Jouke die we
voorin wel nodig hebben? Onze aanvoerder was het hier niet mee eens dus trok hij zelf de
handschoenen aan. Dus Jelle in de grote jurk van Ronald en de veeeeel te grote handschoenen
aan,
Hierdoor speelde we 11 tegen 10 man verder, Jelle stond een paar keer gelukkig op de goede
plek zodat er geen tegen doelpunt kwam. Dan Jouke, met een lucky bal, 0-1. Ja we staan voor.
Wel moeten er nog 20 minuten gespeeld worden dus mannen gooi het achterin goed dicht.
Marcel wordt gewisseld voor Andre Appel.

DWB komt nog eenmaal dichtbij maar gelukkig staat Arnold nog in het veld en niet op doel
want Jelle wordt gepasseerd, en de bal gaat richting doel en daar staat in de korte hoek
gelukkig nog Arnold die wederom de bal van de lijn haalt.
Na 90 minuten spelen vind de scheidrechter de wedstrijd nog niet uitgespeeld en laat nog 5
minuten doorgaan. Maar Jelle houd zijn doel schoon.
En de eindstand is 0-1.
Zien wij hier in Jelle de nieuwe tijdelijke keeper van het 2e?
Maar gelukkig de rode kaart van Ronald wordt ingetrokken dus Jelle mag de volgende
wedstrijd gewoon weer in het veld plaats nemen.

Arie is het verslag lang genoeg?
Tot volgende week,
De reizende reporter.
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

14-2-2010
139031
63214
134216
224032
65146

Spartanen 4-DESS 2
Kwiek78 vet2-DESS vet1
SVW27 A2-DESS A1
Schagen MA1-DESS MA1
DESS DA1-EVC DA1

14.00
10.00
11.00
11.30
11.45

9.00
10.00
10.30
R.Aay

21-2-2010
38801
139046
62748
65152
134245

Zuidermeer 1-DESS 1
Blokkers de5-DESS 2
Zwaagdijk vet1-DESS vet1
DESS DA1-Medemblik DA2
DESS A1-SSV A1

14.00
12.00
11.00
11.45
14.00

Broers.R.J
11.00
10.00
F.Honhoff
W.Kistemaker

uitslagen 07-02-2010

uitslagen 06-02-2010

DWB1-DESS1 3-0
DWB2-DESS2 0-1
Woudia vet2-DESS vet1 afgelast
St George A1-DESS A1 afgelast
DESS DA1-Zouaven DA1 1-1
DESS MA1-Schagen MA1 6-0

Blokkers de C2-DESS C1 1-1 gest.
Dindua MD1-DESS MD1 afgelast
Dynamo E3-DESS E1 1-5
Spartanen F5-DESS MF1 6-0
DESS D1-Opperdoes D2 2-6
DESS E2-Zouaven E11 11-0
DESS F1-Andijk F2 9-2
Twisk ME1-DESS ME1 afgelast

Zondag wedstrijd coòrdinator
C.Reus relatie nr.GCJR71B
invullen door coach

Zaterdag wedstrijd coòrdinator
A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572
invullen door coach

RELATIE NUMMER VAN DESS IS
BBFW13I
Graag alle uitslagen van de
uitspelende teams opschrijven
op het bord in de kantine

De afgelastingen van de thuis
wedstrijden staan s'morgens
zo snel mogelijk op de KNVB site
bij clubs en competities onder
zoek op club (deze week)

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603.
West 1 categorie A standaard elftal
categorie B andere teams
Kijk ook op: www.svdess.nl
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Agenda:

3 maart 2010 Bestuursvergadering
7 april 2010 Bestuursvergadering
5 mei 2010 Bestuursvergadering
13 mei 2010 Wedstrijd Veilingteam - Bestuur
25 t/m 29 mei 2010 DESS voetbalweek
2 juni 2010 Bestuursvergadering
7 juli 2010 Bestuursvergadering

Iedere eerste woensdag van de maand vergadert het bestuur.
Zou je graag (iemand van) het bestuur willen spreken kom dan langs tussen 19.15 en 19.30 uur.
Buiten dit spreekkwartier kan je natuurlijk altijd even bellen.

Wil je DESS 1 bij de thuiswedstrijden voorzien van een
nieuwe wedstrijdbal?
Neem dan contact op met Arjen Slagter 0229-591449
1e wedstrijdbal: DESS1 - Purmerland1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar
2e wedstrijdbal: DESS1 - DWB1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt
3e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer1 gesponsord door Ruiter Rijwielshop
4e wedstrijdbal: DESS1 - WSW1 gesponsord door Klaver Video
5e wedstrijdbal: DESS1 - Twisk1 gesponsord door Breedijk Trucks
6e wedstrijdbal: DESS1 - MOC1 gesponsord door De heer Jan Visser

De volgende ballen worden gesponsord door:
Jan en Eveline Keeman

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !!
Drie ballen voor de E2 worden gesponsord door Jan Stapel
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Lidy Deutekom
Een bal voor de volleybal wordt gesponsord door Lidy Deutekom
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Jaap Hartog
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`Op een koude winterdag…´ Stond DESS DA1 tegen over Zouaven DA1.
Na vele weken niet getraind te hebben (op de aerobic en zumba lessen van Julliet na.) was
dit een zware pot. Daarnaast misten we ook nog onze keepster, alweer een geblesseerde
speelster. Maar Sharon wilde wel voor haar invallen. Zij had tegen SEW al laten zien dat ook
zij goed kan keepen. Dus hier hadden wij al het vertrouwen in.
Na de warming-up gingen wij de strijd aan met de volgende opstelling.

Noortje
Juliette
Vera

Sharon
Lotte
Sanne
Delia
Melanie

Kim
Char
Michelle

We begonnen de wedstrijd rustig. Aan beide kanten was er veel balverlies en werden er
weinig kansen gecreëerd. Na een tijdje op deze manier gevoetbald te hebben loste Zouaven
een aantal schoten, vanaf de 16 meter, op ons doel. Deze gingen echter ver naast.
Frank was dit zat en besloot daarom om Noortje in de spits te zetten. Melanie ging eruit en
Marijke kwam rechtsback te staan.
Wij creëerden minder kansen als Zouaven. Maar onze kansen waren effectiever. Michelle
was degene die een mooie pass op Noortje gaf, Noortje gaf op haar beurt een pass op Vera.
Zij was de keepster net voor en kon de bal het doel in schieten. 1-0!
Dit konden we vast houden tot de rust. Mooi voetbal was het niet, maar wij stonden wel
met 1-0 voor.
Vlak voor de rust werkte Sharon haar geblesseerde knie niet mee, waardoor de bal langs
haar heen schoot en het doel leek in te gaan. Maar zij herstelde dit, door met een
achteruitkoprol de bal precies voor de lijn tegen te houden. Het was een mooie redding
maar jammer genoeg kreeg Sharon hierdoor nog meer last van haar knie. Ze zette nog even
door, maar in de rust moest zij toch gewisseld worden. Melanie kwam voor haar in de plaats.
Na de rust voetbalden we hetzelfde als de eerste helft. Zouaven ging wel iets beter
voetballen. Zowel de midden als achter speelsters kwamen mee naar voren om een
doelpunt te scoren. Hierdoor kwam het dat er geregeld een mannetje van Zouaven vrij
stond. Na vele schoten vanaf de 16 zat de bal uiteindelijk toch in ons doel. 1-1!
Ook Laurien stond na een lange tijd weer op het veld. Zij kwam in de plaats van Juliette.
De rest van de wedstrijd bleef rommelig maar hier creëerden we toch nog een aantal
kansen. Ook Zouaven had nog een aantal schoten op doel. Maar keepster Melanie deed het
erg goed en zij zorgde ervoor dat het doel verder leeg bleef. Ze kwam goed uit haar doel en
gooide zich voor iedere bal.
De wedstrijd zag er misschien niet mooi uit. (Maar ja wat wil je ook naar drie maanden
winterstop.) We hebben uiteindelijk toch weer een punt gepakt.
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Dynamo E3 - Dess E1
Na een lange winterstop waarin de jongens nog wel lekker in de zaal hebben
gevoetbald mochten we weer het veld op.
Even waren we nog bang dat het vanwege de gesmolten sneeuw en regen v/d
afgelopen tijd afgelast zou worden maar dit bleek gelukkig niet het geval. Daarom
gingen we op een mistige zaterdag morgen richting Ursem om aan te treden tegen
Dynamo E3.
Voor de winterstop hadden hier nog een 3-5 overwinning behaald zij het met
geknepen billen.
Zonder Rico die ziek thuis was gebleven trapten we op een mooi uit de wind liggend
veld af voor de wedstrijd.
Dynamo combineerde in het eerste deel zeer goed en wist herhaaldelijk op doel te
schieten. Gelukkig voor ons ging er geen een in.
Dess E1 moest nog duidelijk wakker worden en had wat sturing van de zijkant nodig
wat resulteerde in wat meer grip op de wedstrijd.
Na een mooie actie schoot Remco Swier met een schitterend bal over iedereen en
alles heen de eerste goal binnen. Dit gaf ons wat meer pit.
Waar Maurits al enkele goede reddingen had gedaan stond de verdediging met
Jaimy en Remco Schilder en Tom goed te spelen waardoor het middenveld met
Klaas en Stef en Barney steeds goed door kon schuiven. Hierdoor konden de spitsen
Huub en Remco Swier steeds dreigend zijn. Even later kon Klaas over links
opstomen en knalde de 0-2 binnen. Op bijna de zelfde wijze schoot Huub de 0-3
binnen en dit was tevens de ruststand. Na rust bleek dat de verloren zoon Nick de
verkeerde vertrektijd had doorgekregen zodat deze nagebracht werd om alsnog mee
te spelen. Na rust maakten we door Remco Swier de 0-4 en was de wedstrijd
gespeeld. Hierdoor lette de E1 niet helemaal meer op waardoor Dynamo toch nog de
eer kon redden en 1-4 maakte. We waren weer bij de les en na nog een mooie
aanval werd de bal terug gelegd op Barney die hem goed inschoot en de eindstand
op 1-5 bracht. Een mooi begin mannen van de tweede competitiehelft!
Bauke Alkema

E3

1
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Gelukkig, we mogen weer buiten voetballen! Gaat het door of toch niet? Bij DESS wordt de
wedstrijd niet snel afgelast, en ja hoor we kunnen voetballen. Een nieuwe poule, met (als het
goed is) sterkere tegenstanders. Deze tegenstander zat wel in onze poule voor de winterstop,
maar dat was de enige wedstrijd die we niet hadden gespeeld. Ze hadden maar 6 spelers mee,
dus we hadden in ieder geval 2 wissels, want zonder afberichten hebben wij wel 9 spelers.
Omdat het teamgevoel zeer goed aanwezig is bij de F1, willen ze niet tegen hun eigen spelers
voetballen, en daar geef ik ze helemaal gelijk in. Sterker nog, ik ben heel blij met de goede
sfeer binnen dit team!
We begonnen naruurlijk weer in de vertrouwde opstelling, met Maico als keeper; Jeroen en
Klaas achter met Vince voor hen; Gijs, Daan en Peter (als aanvoerder vandaag) op het
middenveld; Max en Nick samen voor. Met 2 wissels kan iedereen er 1 keer per helft uit, dus
dat was wel te doen. Hoewel wij dus 1 speler meer in het veld hadden, ging het de eerste paar
minuten gelijk op. Na een paar gemiste kansen, was het toch Nick die de score wist te openen
en daarna ging het een stuk makkelijker. Na een lob van Nick en een hard schot van afstand
van Jeroen stond het al snel 3-0, waarna het tijd voor Andijk was voor een tegenstoot. Dat
wisten ze netjes af te ronden. De jongens stonden lekker te voetballen en iedereen had zijn
plek weer gevonden. Klaas hield goed het overzicht achter, waardoor Jeroen af en toe mee
naar voor kon. Daan en Vince hielden zowel achter als voor in de gaten, en Peter kon weer
lekker de bal van zijn tegenstander af pakken. Daardoor kon Gijs veel mee naar voren om
Max en Nick te helpen scoren. Maico had gelukkig een dubbel pak aan, want al met al kreeg
hij toch niet veel te doen op doel.
De ruststand was 4-1, en de jongens dachten al aan dubbele cijfers. Dat leek mij een beetje
overdreven, maar lekker ging het wel. Toch kwamen ze de 2e helft aardig in de richting, want
door de wissels bleven wij fit en Andijk raakte wel wat vermoeid. Zowel Gijs als Nick wisten
nog 2 keer te scoren, en Max maakte ook een fraai doelpunt. Tot slot kwam Andijk nog een
keer tot scoren. Maar met een eindstand van 9-2 zijn we de competitie toch goed begonnen.
Na het vele wachten was Maico blij dat de penalty's begonnen. Andijk bleek echter over een
paar goede schutters te beschikken. Ze schoten allemaal hard en goed op doel, maar gelukkig
wist Maico er toch 3 penalty's uit te houden. Bij ons ontbrak het een beetje aan zuiverheid;
alleen Gijs, Nick en Vince wisten te scoren, dus dat werd een gelijkspel (hoewel, wij hebben
er 6 gemist en Andijk slechts 3). We zijn dus gewaarschuwd als we naar Andijk gaan!
Het douchen duurt altijd wel lang bij de heren, ze waren dit keer alvast gezellig voor de
weeksluiting aan het oefenen... misschien iets meer zingen i.p.v. schreeuwen...?!
Volgende week hebben wij weer een thuiswedstrijd (tegen VVW F5, een onbekend team voor
ons), want de uitwedstrijd naar Hauwert is voor de MF1. Dan zijn we mooi op tijd klaar voor
de carnavalsoptocht!
Sandra
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 6
Datum

vertrek

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

Zaterdag THUIS
13-feb
13-feb

10:00

212101

DESS F1 – VVW F5

Kees Wagemaker

10:00

208012

DESS E2 – Spirit’30 E7

Mark Swier

13-feb

11:15

185527

DESS MD1 – ALC MD1

Gerrie Moolevliet

13-feb

13:00

182107

DESS C1 – Dindua C1

Anita van Arem

Zaterdag UIT
13-feb

9:00

10:00

218092

Hauwert 65 F1 - DESS F1

Max, Vince

13-feb

11:00

12:00

197109

Andijk D1 – DESS D1

Rick,Krijn

13-feb

9:15

10:15

Dindua ME2 – DESS ME1

Iris, Marloes

14-feb

10:00

11:00

134216

SVW 27 A1 – DESS A1

Jelle

14-feb

10:30

11:30

224032

Schagen MA1 – DESS MA1

Anne,Denise,Patricia

Zondag UIT

Programma week 7
Datum

vertrek

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

Zaterdag THUIS
20-feb
20-feb

10:00

4089595 DESS E1 – De Zouaven E9

10:00

4806330 DESS ME1 – TSV Twisk ME1

20-feb

11:15

4700971 DESS MF1 – Westfrisia DP F8

Zaterdag UIT
20-feb

8:00

9:00

4698546 Spartanen F4 – DESS F1

20-feb

8:00

9:00

4675811 Zwaluwen 30 HCSV E5 - DESS E2 Simon, Joost

20-feb

12:15

13:15

178724

VVS MD2 – DESS MD1

Marije

14:00

134245

DESS A1 – SSV A1

W.Kistenmaker

Gijs, Peter

Zondag THUIS
21-feb
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