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Keezen in de Valentijnsnacht
De ingrediënten voor een geslaagde Keez-avond bleken net zo simpel te zijn als de spelregels van het
populaire bordspel zelf.
Op de onlangs gehouden dorpsveiling, waren 7 mannen met partner eigenaar geworden van deze
felbegeerde kavels: “Keezen in de Valentijnsnacht met Voetbalvrouwen”.
Zaterdagavond 13 februari jl. hadden wij, voordat de gasten kwamen, de Desskantine omgetoverd tot
een ro(od)mantisch clubhuis. Hartjesballonnen, hartjesslingers, hartjeschips, hartjessnoepjes, veel
waxinelichtjes en de rode rolgordijnen zorgen voor een toepasselijke sfeer. In onze badjas ontvingen wij
zo rond negenen de eerste gasten met een welkomstdrankje. Als een magneet werden zij door
nieuwsgierigheid naar Dess getrokken, want om 21.00 uur was iedereen binnen. Na de officiële
opening, waarin de spelregels werden uitgelegd en wij onszelf van de ochtendjas ontdeden, kon het
oefenrondje beginnen. Aan iedere tafel zat minstens één voetbalvrouw in een spannende outfit, om de
gasten wegwijs te maken in het Keezen. Ook de meest onervaren spelletjesmensen hadden het spel zo
onder de knie, zodat wij spoedig over konden gaan tot het officiële gedeelte van de avond.
Dat werd een heel amusant gebeuren. Gedurende de avond werden er over de gasten liedjes
gezongen, zoals soldaten dat tijdens het marcheren doen. Eén voetbalvrouw zette in, en de rest zong
na. Dat zorgde voor lachwekkende en hilarische momenten, héél vermakelijk. Ondertussen werden er
lekkere hapjes geserveerd. Van moderne wraps tot het oubollige gevulde eitje, het vond allemaal gretig
aftrek bij de gasten.
Het was ver na middernacht eer het laatste 3e rondje gespeeld was. De scores werden op serieuze
wijze bijgehouden door de Puntenpoezen. Als winnaar van de Keez-bokaal kwam uit de bus, hoe kan
het ook anders, Kees Oudt. Wild van blijdschap nam hij deze prijs in ontvangst. Ook de andere
deelnemers, Jacob Swier, Roelof Korver, Ko Ruiter, Jan Vlaar, Siem Admiraal en Cor Vlaar, gingen niet
met lege handen naar huis. Met een mega-valentijnskaart en een Keez-medaille, was er voor hun ook
een blijvende herinnering aan deze avond.
Na afloop werden wij spontaan toegesproken door Cor, die ons bedankte met complimenten voor deze
avond. Daarna nam Roelof het woord, hij had voor ons allemaal een piepklein valentijnscadeautje mee.
Zo was het niet alleen voor de gasten een mooie avond, maar ook wij hebber erg genoten. Geweldig
vonden wij het ook dat Jan gehoor had gegeven aan de oproep in onze uitnodiging om de pyama niet in
de kast te laten liggen.
Toen Jacob tot slot het woord nam en ons allemaal om de beurt bij zich wilde hebben, om ons
persoonlijk te bedanken en daarbij het woord Keezen liet vallen, werd het de hoogste tijd om op huis
aan te gaan.
Tineke Slagter
NB: Marieke en Judith bij deze bedankt voor de snelle service wat betreft de groepsfoto.
Deze en andere foto’s zullen binnenkort op de DESS-site te zien zijn.
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Keezers in de nacht

En de winnaar…………..Keez Oudt
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

14-3-2010
38907
139052
62415
65147
134258
159050

WSW 1-DESS 1
Blokkers de 6-DESS 2
Berkhout vet1-DESS vet1
DESS DA1-SEW DA1
DESS A1-Spartanen A2
DESS MA1-Medemblik MA1

14.00
12.00
10.30
11.45
14.00
10.00

Wannet. W.B.M
11.00
9.30
F.Honhoff
W.Kistemaker

21-3-2010
37967
139056
62493
63795
134261
65744

DESS 1-Jisp 1
DESS 2-Always Forward 5
DESS vet1-Andijk vet1
Blokkers de DA1-DESS DA1
Spirit30 A2-DESS A1
Blokkers de MA1-DESS MA1

uislagen 07-03-2010
DESS 1-Knollendam 1
DESS 2-Woudia 3
DESS vet1-KGB vet1
OFC DA1-DESS DA1
VZV MA1-DESS MA1

14.00
11.45
10.00
14.00
14.30
11.00

Renses.A
Sj.Bontekoning
J.Korver
13.30
10.00

uitslagen 06-03-2010
2-1
2-2
0-2
5-2
2-0

Zondag wedstrijd coòrdinator
C.Reus relatie nr.GCJR71B
invullen door coach
RELATIE NUMMER VAN DESS IS
BBFW13I
Graag alle uitslagen van de
uitspelende teams opschrijven
op het bord in de kantine

DESS E1-ASV55 E1
7-2
DESS MF1-De Blokkers F9
0-6
DESS C1-Andijk C1
0-2
Kwiek78 ME2-DESS ME1
2-2
De Zouaven F7-DESS F1
0-7
VVS46 MD1-DESS MD1
3-2
Always Forward D4-DESS D1
9-0
Zaterdag wedstrijd coòrdinator
A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572
invullen door coach

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 april 2010 Paasklaverjassen
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

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 Jan Visser
7e wedstrijdbal: DESS1 - Knollendam1 gesponsord door Jan en Eveline Keeman

De volgende ballen worden gesponsord door:

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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Beste DESS- Leden,
Ben je verhuisd? Of zijn er andere gegevens gewijzigd?
Zouden jullie zo vriendelijk zijn om deze wijzigen door te geven. Op deze manier
houden we het bestand met de leden up to date en kunnen de vrijwilligers goed
blijven bezorgen.
Doorgeven van wijzigingen in de gegevens kan als volgt:
 Stuur een e-mail naar: marijke_05@hotmail.com
met als onderwerp: ‘wijziging gegevens’
 Schrijf een brief aan het secretariaat.
Molenstraat 26
1654 KB Benningbroek
Bij voorbaat dank,
Marijke de Jong
Ledenadministratie

Paaszaterdag 3 april, paasklaverjassen.
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Interview met Cor Vlaar
Na onze wekelijkse vaste tennisavond een interview met Cor Vlaar, DESS man in hart en
nieren, 66 jaar en still going strong. Beste Cor, mag ik u iets vragen? Ja natuurlijk, wat wil je
weten………………
Vrouw: Riet
Ideale vrouw: ze moet duister en nijdig kijken.
Kinderen: 3
Kleinkinderen: 10, maar ik heb een nieuwtje, de 11e is op komst. Het heeft wel even geduurd
voor de eerste er was. Als mijn kinderen op visite kwamen liet ik ze altijd even de slaapkamer
zien, maar dat hielp niet en toen bedacht ik wat anders. Jaren terug met een kerstdiner waren
ze er allemaal met aanhang. Ik zei toen: de eerste die ons een kleinkind schenkt krijgt 1000
gulden. Ze vlogen van tafel en Riet zat met de gebraden kalkoenen.
TV programma: NOS journaal, ook om 3 uur ‘s nachts
Film: Flodder, Bridge over the river Kwai
Filmster(ren): mijn eigen vrouw Riet
Boek: Ben Hur
Krant: Noord-Hollands dagblad
Auto: een klein Opeltje, vroeger een grote Opel
Vakantieland: Luxemburg
Onhebbelijkheid: wil graag hebben wat een ander wil
Sport: voetbal
Voetbalclub: Dess
Team: Dames A1
Hobby(s): de kleinkinderen, DESS, begeleiding Dames A1, bouwbedrijf Vlaar en Vlaar en
vergeet natuurlijk Riet niet op te schrijven.
Ard Schenk of Kees Verkerk: Kees Verkerk
Beatles of Rolling Stones: Beatles
Bier of wijn: bier
Yolanthe Cabau van Kasbergen of Yvonne Jaspers: Yolanthe
Boerenkool of nasi: boerenkool met worst
ODESSA

6

(vervolg van pagina 6)

Wie zou je weleens voor 1 dag willen zijn? 10 jaar terug zou ik wel Dirk Scheringa willen
zijn maar dan had ik op tijd gestopt.
Als je 1 dag de baas mocht zijn van Nederland, wat zou je dan veranderen of willen? Ik zou
willen dat de mensen meer met hun handen gingen werken, ik denk dat er te weinig vaklui
worden opgeleid en de vakopleidingen lopen achter met de praktijk.
Dess: ik ben al sinds 1965 lid van Dess. Ik had altijd een leidende functie, daarom kon of
mocht ik niet in het eerste voetballen, dus het lag niet aan mijn kwaliteiten. Dan maar in het
vierde voetballen. Daarna promoveerde ik naar het derde, ja wat moet je anders als het 4e
wordt opgeheven. Het huidige Dess complex heb ik mede opgebouwd net zoals twee eerdere
verbouwingen en renovaties.
Vakantie: in de verkeringstijd zonder verloofde op vakantie in Luxemburg met Jaap, Gerard
en Broek. Wij boertjes dachten even een biertje te drinken. Komen we echt, echt, echt per
ongeluk in een of andere louche tent. Zaten daar toch 3 bloedmooie meiden aan de bar; en
allemaal zonder man, raar hè. Volgens Jaap had ik mijn verlovingsring in mijn broekzak
gedaan, maar dat weet ik niet zo goed meer. En wat daar toen allemaal gebeurde kan ik ook
niet meer terughalen. Jaap weet het nog wel denk ik, hij was namelijk onze boekhouder. In die
tijd hadden wij voor de vakantie een Opel Admiraal gehuurd in Alkmaar. Terug naar de
camping hadden we de slagboom van de camping er finaal uitgereden. Of het was mistig, of
de chauffeur had zijn licht niet aan, of drank en of vrouwen, maar de slagboom lag er wel af.
Terug in Alkmaar werd de zwaar beschadigde Opel werd met de voorzijde naar de zaak
geparkeerd en onze boekhouder vroeg doodnormaal of er niets aan de hand was, de 200
gulden borg terug. Iedereen rookte in die tijd maar Jaap even niet meer.

De (nog) onbeschadigde Opel Admiraal.
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Tennis: ik beweeg overdag nog vaak genoeg en ‘s avonds ook nog weleens. Al jarenlang
hebben wij een vaste tennisavond. Tot een paar jaar terug was dat nog in de Dee-Tien. Op de
laatste tennisavond van het seizoen vieren wij altijd een feestje. Ook de Nibbikkers van de
andere baan die dan de laatste tennisavond hebben bleven nazitten. Toen wij die Krielen
eindelijk na de nodige drank en irritaties hadden weg gepest wilden wij nog even bij Riet
langs gaan voor een afzakkertje. En wat denk je, zitten die Krielen ongevraagd bij Riet in de
boerderij aan de borrel om 2 uur ‘s nachts. Zo lang zij daar binnen zitten, kan ik niet naar huis
en zijn we naar de Roode Leeuw gegaan.

Thuis: wij wonen hier aan de Oosterstraat 32 in Benningbroek. Na een beetje sparen konden
we deze boerderij in 1978 kopen. Na de brand van verleden jaar hebben we ruim een jaar in
een container gewoond, de verbouwing is nu klaar en we wonen weer in de boerderij. De
kleinkinderen zijn hier vaak en oppassen doen wij graag. We wonen hier erg naar ons zin en
hebben zelfs een mooi gastenverblijf gemaakt. Neem gerust een biertje en laat die auto maar
staan…………….
Sjaak

OFC – DESS DA1
Gisteren, zondag 7 maart 2010, hebben wij heerlijk, in de zon, een potje
gevoetbald. Gezellig in de auto naar Oostzaan om daar op een prachtig complex
te voetballen. We hebben allemaal gebuffeld, maar helaas mocht dit niet baten.
De uitslag doet er verder niet toe, maar hij was niet leuk.. Dus ik vind we laten
het hierbij. Alleen nog een ode aan Vera.
Meiden volgende week ruikt de was weer morgenfris en gaan we er weer
tegenaan!
Marijke
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Daar is ie dan weer hoor, eindelijk..

DESS MA1 – Schagen MA1
Castricum MA1 – DESS MA1
VZV MA1 – DESS MA1 (a.k.a. VZV)
Na een heel tijd van vorst, sneeuw en kou hebben we dan eindelijk weer een paar
wedstrijden gespeeld. We begonnen na de winterstop onze eerste wedstrijd tegen Schagen
MA1 (voor de winterstop nog Schagen MB1, die nieuw en onderaan in de poule stond. We
hadden nog helemaal niet getraind, dus we hadden natuurlijk veel meer van ons tegen
zo’n ‘makkie’ verwacht. We wonnen de wedstrijd thuis wel met 6-0, maar dat voelde voor
ons niet echt als een denderende overwinning. Zelfs onze laatste man mocht meedoen met
de aanval, maar helaas kwam er niet meer dan 6-0 uit. Ik weet niet meer precies wie er
toen gescoord hebben, maar het waren wel een hoop verschillende meiden, wat het dan
wel weer extra leuk maakt!
Hierop volgden helaas weer een aantal weken met vorst, sneeuw en kou.
Maar…
Vorige week zondag, 28 februari, moesten wij eindelijk weer spelen. Zo’n beetje alles in
district West I was afgelast, maar wij MA1 mochten voetballen. We moesten in Castricum
op kunstgras en dat was ondanks de kou en regen redelijk te doen. We hadden tussen deze
twee wedstrijden geloof ik 1 of 2 trainingen gehad (?) dus dat was wel weer even wennen.
We hadden in dat verre Castricum wel 2 toeschouwers: Jelle en Sjors, wat altijd erg leuk
is. We gingen wat verdedigend spelen, want het leek wel een redelijk goede tegenstander
te zijn. De eerste helft hadden we Melanie op doel, die het onwijs goed deed. Gelukkig
had ze het niet super druk, maar ze had wel een aantal mooie reddingen. Ik geloof dat we
met 0-0 de rust in gingen. In de rust verwisselde we van keepster, wat betekende dat we
de tweede helft met Corine op doel speelden. Velen kregen in de rust al last van spierpijn,
wat een heerlijk begin van de week voorspelde. Vlak voor rust, en een tijdje na rust, leek
het eigenlijk helemaal nergens op. Passen kwamen niet goed aan, ballen werden niet goed
aangenomen, er was geen rust in het spel. We kwamen in de tweede helft met 2-0 achter
te staan, maar dit viel te overzien, we moesten sowieso een doelpuntje maken! We gingen
dan ook de laatste 10 minuten lekker aanvallend spelen en dat was te merken ook, we
waren continu op hun helft. Er waren een aantal mooie kansen, maar er ging nog niets in.
Maartje probeerde een schot op doel van afstand, en van buiten de 16 schoot ze hem
onwijs hard, over de keepster heen, in het doel. Dit betekende een 2-1 achterstand in de
laatste paar minuten, dat betekende alles op alles! Maar helaas viel de gelijkmaker niet
voor het fluitsignaal (erna ook niet).
En dan nu aangekomen bij afgelopen weekend, 7 maart, moesten wij wederom uit spelen,
tegen VZV. Het was gelukkig lekker weer om te voetballen en we gingen dan ook met vol
goeie moed richting ’t Veld. Daar aangekomen bleek dat hun dezelfde kleur tenue als ons
hadden. Wij moesten een ander shirt aan, maar wij hebben nooit reserveshirts mee. We
hadden geen andere keuze en moesten dus, met de enige tegenzin, spelen in knalrode VZV
shirts. In het begin van de wedstrijd was dit wel een beetje verwarrend, omdat we als het
ware tegen onze eigen tenues speelden. Maar zoals men zegt, alles went. We speelden
weer met de oude vertrouwde opstelling, dus we mochten weer een beetje meer
aanvallend spelen.We merkten al snel dat er een aantal goeie spelers bij de tegenpartij
zaten, maar dat ze als team niet echt goed functioneerden. Wij gingen weer als vanouds in
de aanval, maar de eerste helft wilde er niet echt veel uitkomen. In het begin speelden we
veel op onze helft en hun scoorden dan ook de eerste helft 1-0. Aan het einde van de
eerste helft kwamen we meer op hun helft en kregen we de smaak te pakken.
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Na de rust gingen we voor de volle 100% aanvallen. We schoven de hele achterhoede tot
bijna over de middenlijn, dus we speelden nu echt alleen nog maar op hun helft. En
meiden, hoeveel kansen hebben we nodig voor de gelijkmaker? Zoveel aanvallen, zoveel
kansen, maar er kwam steeds maar geen doelpunt uit. We waren, vooral de tweede helft,
onwijs fanatiek aan het voetballen en we begonnen toch wel wat vermoeider te raken. Zo
nu en dan brak VZV uit en hadden ze een kans op onze helft, die vaak gestopt werd door
Yvonne of Melanie. Helaas lukte het VZV wél om de bal (voor de tweede keer) TUSSEN de
palen te tikken. We kwamen 2-0 achter te staan, maar we gingen nog steeds volop voor de
gelijkmaker of de overwinning. Maar helaas zat dit er niet in. Het was een mooi potje
voetbal, we hebben dan wel niet gewonnen, maar wel als team lekker samen gespeeld.
(en jij kon er niks aan doen hoor Lydia, haha!)
Rosan

Dess E1- ASV 55 E1
Na vorige week met 5-1 van westfriezen te hebben gewonnen moest vandaag ASV het
slachtoffer worden van de dadendrang van onze Dess E1.
Op Rico en Marijan de coach na waren we compleet wat betekende dat we vandaag wel
enkele wissels zouden hebben. Op een mooi droog veld en met de zon zag het er goed uit
alleen de temperatuur in combinatie met de wind maakte dat het wel erg koud aanvoelde. Dit
kon de E1 niet deren, zodat we na dit afgesproken te hebben met de tegenpartij we 8 tegen
8 gingen spelen en de wedstrijd kon beginnen.
Het spel ging even op en neer en na een van de eerste aanvallen van Dess lag de bal al
reeds in het net bij de tegenstander 1-0. Asv voetbalde goed mee alleen het afmaken op
goal deed Dess beter waardoor de 2-0 ook al snel een feit was. Voor rust werd het ook nog
3-0 voor de E1 en zo leek het een makkelijk potje te worden.
Na de rust ging de wedstrijd op de zelfde voet verder en zo benutte Dess alle kansen en
maakte er in korte tijd 6-0 van. Toen sloop het gemak erin en liet Dess de tegenstander
lopen en was de organisatie een beetje zoek. Hierdoor kreeg Asv weer spirit en maakt zo de
6-1 en 6-2. Ja als we niet onze plek houden jongens en als team blijven spelen dan word
het voor de tegenstander wel veel gemakkelijker. Gelukkig hadden we een hele goede
keeper die nog heel wat schoten op doel tegenhield en verdere schade beperkte. Door onze
drang naar voren wisten we de druk weer op te voeren en weer een beetje grip te krijgen op
de wedstrijd waardoor de 7-2 ook nog volgde. Dus uiteindelijk sleepten we er een mooie
overwinning uit. Waarna de jongens allemaal uit zichzelf onder de hete douche gingen om
weer een beetje door te warmen.
Bauke Alkema
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Kwiek ME2 – DESS ME1
Op deze koude ochtend vertrokken wij met 8 meiden naar het complex van Kwiek. In de
najaarscompetitie waren wij ook al daar geweest, alleen speelde wij toen tegen hun ME1. Dit
was 1 van de beste en spannendste wedstrijd die wij in het najaar gespeeld hadden, dus had
ik er goede hoop.
Myrthe had dit weekeinde zo’n druk programma dat de wedstrijd er echt niet inpaste, dus
hebben wij haar een dagje vrij gegeven.
Na het opkleden was het wel even zoeken naar een plekje om in te spelen omdat alle velden
bezet waren. Gelukkig hebben ze een brede strook gras naast het veld en daar hebben de
meiden ingespeeld. Dit betekende vooral goed in beweging blijven want het was erg koud.
Onze wedstrijd zou om 10:00 uur beginnen, maar om de wedstrijd voor ons duurde nog tot
10:15 uur…normaal doen wij daar niet moeilijk over, maar in deze kou was dat niet echt
lekker.
Na overleg met de tegenpartij hebben we alle meiden laten spelen, dit betekende dat er
geen wissel was, maar dat iedereen warm kon blijven met voetballen.
Wij begonnen erg goed, direct in de aanval en geen bal die ook maar een beetje in de buurt
van het bevroren doel van Amy kwam. Alle meiden probeerde op het doel van de tegenpartij
te schieten, helaas stonden daar palen en een keeper in de weg. Gelukkig gaven de DESS
meiden de moed niet op en lukte het Margot om het eerste doelpunt te scoren! Helemaal
gelukkig was zij met dit doelpunt.
Of het nu door de kou kwam of iets anders, een paar meiden kregen last van wat blessures.
Karlijn had zoveel pijn dat ze echt niet meer verder kon voetballen, hoop wel dat het
volgende week weer over is hoor! Marloes kreeg ook last van wat spieren en heeft even rust
genomen met haar vader. Op dat moment waren wij 8 tegen 6 aan het voetballen en nog
waren wij duidelijk beter dan deze meiden.
Tijdens de rust is Karlijn toch maar gaan douche en was Marloes gelukkig weer fit genoeg
om verder te spelen. Wel moest ons spel wat worden aangepast omdat Karlijn nu uitviel in
de verdediging. Iris nam deze taak van haar over. Iris en Tess waren nu verantwoordelijk
voor de verdediging. Dit was wel even wennen en daar maakte de tegenpartij gebruik van
door er snel achter elkaar 2 doelpunten in te schieten. Maar goed dat motiveerde onze
meiden alleen nog maar meer, er moest toch minstens gelijk gespeeld worden. Op het
middenveld hebben Marloes en Margot echt alle kanten op gelopen en voor stonden Anne
en Lisa klaar om de ballen erin te schieten. Helaas wilde dat maar niet lukken, leek wel of hij
er niet in mocht! Opeens zag Margot weer haar kans schoon en scoorde haar 2e ! doelpunt
voor deze ochtend. De meiden hebben tot de laatste minuut doorgestreden om nog een
doelpunt te maken, maar helaas was de tijd op.
In de kleedkamer hebben de meiden lekker lang opgewarmd onder de douche, nog de
beloofde traktatie en weer op naar het scorebord van DESS om er wederom een 2-2 stand
op te zetten.
O ja, onderweg naar huis is er in mijn auto nog afgesproken dat wij de volgende keer
gewoon gaan winnen van deze meiden!!
Tot volgende week!
Angelique
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Halverwege afgelopen week is het programma in onze poule omgegooid omdat Dindua uit
een klasse hoger is toegevoegd. Helaas was dat niet bekend bij de tegenstander uit de vorige
poule van Dindua; VVS kwam namelijk ook bij ons in de kleedkamer. Zij waren dus voor
niets om half 9 in Enkhuizen en dat is natuurlijk balen! Wij waren uiteraard wel blij dat we
eindelijk weer eens het veld op konden.
In de vertrouwde opstelling gingen we van start met 1 wissel. Dess ging meteen lekker in de
aanval, maar de eerste pogingen strandden allemaal. Toen Dindua een keer onze kant op
kwam, werd het meteen spannend. Gelukkig wist Maico met een knappe redding Dess op de
been te houden. Met een verre uittrap bereikte hij Nick, die de bal goed meenam naar de
overkant en netjes afrondde. We hadden toch wel een behoorlijk veldoverwicht, en Max
maakte met een mooi doelpunt 0-2.
De tweede helft gingen we lekker door en al snel werd de voorsprong vergroot door een
hattrick van Nick. Gijs, Daan, Peter en Vince zorgden ervoor dat de meeste ballen goed
opgevangen werden, en Klaas en Jeroen sloegen bijna alle aanvallen van Dindua af. Maico
moest nog 1 keer in actie komen, en wist de bal van een doorgebroken speler goed af te
pakken en weer ver naar voren te schieten. Jeroen ging ook mee en schoot van afstand 0-6
binnen. Tenslotte bepaalde Max de eindstand op 0-7.
Tijdens de training was er geoefend op het penalty schieten en dat was goed te merken. Waar
in de vorige wedstrijden niet meer dan 3 penalty's raak werden geschoten, zaten er vandaag
maar liefst 6 goed in het doel! Omdat Maico 5 penalty's tegen hield, werd dit onderdeel ook
dik gewonnen door Dess.
Volgende week krijgen wij bezoek van koploper Zouaven, dan maken we er weer een mooie
wedstrijd van! Graag allemaal om half tien in de kleedkamer aanwezig zijn.
Er is nog een shirt overgebleven uit de kleedkamer, maar geen van de jongens herkende dit.
Dus moeders: wie mist er een blauw/wit gestreept shirt van het merk Fila?
Wij misten deze week in de wastas een zwarte keeperssok, dus wie deze tussen zijn was
gevonden heeft, graag volgende week meenemen!
Sandra

ODESSA
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DESS-JEUGD – COACHES
Vorige week hebben we met alle jeugdtrainers C t/m F een kort persoonlijk gesprekje gehad
omtrent de huidige gang van zaken binnen de teams en de plannen voor de toekomst.
Dit werkte heel goed en gaf een duidelijk beeld.
Donderdagavond 18 maart willen we ditzelfde graag herhalen met betrekking tot de jeugdcoaches. De coaches, die tevens trainer zijn, zullen in het onderstaande lijstje ontbreken,
omdat we die inmiddels al hebben gesproken. We nodigen uit op 18 maart in de Dess-kantine
(het kost slechts een kwartiertje van je tijd):
Jolanda Karsten
Jan Korver (trainer)
Monique Zandvliet
Maryan Swuste
Sandra van Diepen
Petra Slagter
Bauke Alkema
Angelique Moolevliet

19.00 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.15 uur
20.30 uur
20.45 uur

Tot dan, Hessel Gerssen en Anita van Arem

TOERNOOIEN-AGENDA JEUGD 2010
8 mei

Radboudtoernooi

ME1 – MF1

9 mei

Radboudtoernooi

MA1

13 mei

Ben Mol-toernooi (Spartanen)

E1 – E2 – F1

13 mei

LSVV

C1 – MD1 (als ME1)

22 mei

MOC

D1 – MD1 (11-tal) – MF1 – mini’s

28 mei

Rkedo

MA1 (als MB1)

29 mei

Woudia

MD1

29 mei

Rkedo

D1 – ME1 – F1 – MF1

30 mei

Rkedo

C1 – E1 – E2

Dess- voetbalweek
Voor de jonge jeugd:
Voor overige jeugd
MA1

ODESSA

24 t/m 29 mei
26 mei
24 t/m 28 mei
damesteams worden niet ingedeeld op 28 mei
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 10
Datum
Zaterdag THUIS
13 mrt
13 mrt
13 mrt
13 mrt
Zaterdag UIT
13 mrt
13 mrt
13 mrt
Zondag THUIS
14 mrt
14 mrt

vertrek

Tijd Wed.nr. Wedstrijd
10:00
10:00
11:15
12:45

9:45
10:30
10:30

213062
199963
225592
184124

DESS F1 – Woudia F2
DESS E2 – Westfriezen E8
DESS ME1 – Twisk TSV ME1
DESS D1 – De Zouaven D4

scheidsrechter/rijders
Maartje Langedijk
Gerrie Moolevliet
Denise Rood
Anita van Arem

10:45 185491 SEW MD1 – DESS MD1
11:30 182064 Westfriezen C2 – DESS C1
11:30 218090 KGB F7 – DESS MF1

Mariska
Jacob,Kees,Mark S
Myrthe

10:00 159050 DESS MA1 – Medemblik MA1
14:00 134258 DESS A1 – Spartanen A2

W. Kistemaker

Programma week 11
Datum
Zaterdag THUIS
20 mrt
20 mrt
20 mrt
20 mrt
Zaterdag UIT
20 mrt
20 mrt
20 mrt
20 mrt
Zondag UIT
21 mrt
21 mrt

ODESSA

vertrek

Tijd Wed.nr. Wedstrijd
10:00
11:15
11:15
13:00

181122
225595
186711
183796

DESS E2 – Zwaluwen 30 HCSV
DESS ME1 – Dindua ME2
DESS MD1 – De Blokkers MD1
DESS D1 – De Blokkers D4

8:00
8:00
9:00
10:45

9:00
9:00
10:00
11:45

218093
193094
226610
182061

West Frisia DP F8 – DESS MF1
De Zouaven E9 – DESS E1
Woudia F2 – DESS F1
ALC C1 – DESS C1

10:00
13:30

11:00 65744 De Blokkers MA1 - DESS MA1
14:30 134261 Spirit’30 A2 - DESS A1

scheidsrechter/rijders

Nika
Stef, Klaas
Jeroen, Klaas
Sjoerd, Dian, Klaas
Wieneke,Rosan,Melany
Niek
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