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Dess 2 – Spirit 4

18 april 2010

Al een paar jaar loop ik achter Arnold Huisman aan. De neutrale lezer zal zich afvragen:
Arnold Huisman, is dat zo’n aantrekkelijke man dan?
Nou, op zich mankeert er niets aan de verschijning Arnold Huisman: een gespierde jongeman
met een markante kop, een goeie inborst en een gezonde dosis humor, helemaal niets mis
mee.
Maar dat is niet de reden om er jaren achteraan te lopen. Nee, het is heel simpel: hij is al jaren
laatste man van Dess 2 en ik de vaste vlagger, die als taak heeft “op één lijn” te lopen met
deze laatste man. Ik kan u vertellen, dat valt niet altijd mee. Inmiddels hebben we echter een
redelijke verstandhouding opgebouwd. Arnold’s teleurstelling afgelopen zondag was dus te
begrijpen, toen hij op weergaloze wijze de buitenspelval opende, zelfs Vincent D. mee liet
stappen … meters buitenspel, en ….. geen vlagsignaal. Hè !?!?!
De vlagger was even bezig met andere belangrijke zaken: dochterlief had dringend
toestemming nodig om op de zandhoop te spelen, inmiddels was de vlag onder mijn
voetbalschoen terecht gekomen, kortom, geen schijn van kans meer om het ding op tijd
omhoog te krijgen. Sorry, Nol, ’t zal niet meer gebeuren.
Gelukkig werd het enige tegendoelpunt niet hierdoor veroorzaakt.
Jitse beloofde bij een eventueel volgend grens-incident gewoon een doelpunt extra te maken
en begon op voorhand alvast te scoren.
In de 55ste hadden hij en Benjamin er ieder al drie in liggen en stond het 6-1.
Alle Dess 2-spelers weten, dat tot half mei alle weekend-verloven zijn ingetrokken, alleen was
dit nog niet doorgedrongen tot de familie Ten Pierick. Gelukkig was Dennis bereid een
dubbele shift te draaien op doel, waarvoor onze dank.
Jouke maakte goal nummer 7 en vlak voor tijd schoot Jelle de penalty erin, die de wederom
uitstekend leidende scheidsrechter Sjors terecht gaf.
8-1 eindstand, een welverdiende overwinning voor Dess 2.
De grens.

ODESSA

1

Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang

Vertrek Scheidsrechter

21-4-2010
153772

Kwiek A1-DESS A1

19.00

18.00

25-4-2010
38661
139031
62489
134277
64807
158999

Twisk TSV 1-DESS 1
Spartanen4-DESS 2
DESS vet1-Hauwert65 vet1
DESS A1-ZouavenDe A3
VVW DA1-DESS DA1
Andijk MA1-DESS MA1

14.00
14.00
10.00
14.00
14.00
14.00

Windt. A.J.L.K.van der
13.00
Sj.Bontekoning
W.Kistemaker
13.00

2-5-2010
37963
139089
62710
163192
65153
159003

DESS 1-RAP 1
Grasshoppers 5-DESS 2
De Zouaven vet 2-DESS vet 1
Always Forward A2-DESS A1
DESS DA1-Volendam DA1
DESS MA1-Spirit30 MA1

14.00
10.00
11.30
12.00
12.00
10.00

uitslagen 18-04-2010
DESS 1-WBSV 1
DESS 2-Spirit 4
DESS vet1-Spartanen vet2
DESS MA1-Vios W MA1

Linstra.R.J
9.00
10.30
11.00
F.Honhoff

uitslagen 14-04-2010
4-2
8-1
1-1
4-2

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 C1-ALC C1
1-0
De Blokkers MD1-DESS MD1 2-2
uitslagen 17-04-2010
DESS MD1-Dindua MD1
4-0
DESS D1-Always Forward D4
1-6
DeBlokkers F9-DESS MF1 7-0
Andijk F2-DESS F1
1-9
ASV55 E1-DESS E1
2-6
Dindua ME2-DESS ME1
1-0
Andijk C1-DESS C1
5-3
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
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Agenda:

21 april 2010 IVA cursus 19.30 uur
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
8e wedstrijdbal: DESS1 – ASV55 1 gesponsord door Klaas Helder

De volgende ballen worden gesponsord door:
De wedstrijdbal DESS 2-Spirit30 4 gesponsord door Arie de Niet

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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DESS MA1 – VIOS W MA1
KNMI: “De zon schijnt volop en dat blijft de hele middag zo.”
Benningbroek, 18 April 2010 (12.00 uur)
Om het verhaal even mee te beginnen:
Onze spits Roos Poland heeft vorige week op de training aangegeven te vertrekken
bij DESS. Zij gaat in haar eigen dorp bij SEW voetballen. Onwijs jammer Roos, maar
we begrijpen allemaal je keuze, het is gewoon een stuk makkelijker zo voor je. We
wensen je namens iedereen alvast veel succes daar!
Wat een heerlijk weertje zo in de zondagvroegte. Om kwart over 11 waren we (bijna
allemaal) aanwezig en konden we gaan omkleden. Hier ontstaat dan het grootste
probleem: wie gaat deze wedstrijd keepen? De eerste helft ging Melanie ons doel
verdedigen en begonnen we met 14 man aan de wedstrijd. Leonie en Anne kwamen
ons aanmoedigen, zij zijn beiden geblesseerd. Ook onze trainer Joost kwam ons
bijstaan.
We speelden op het B-veld. Het veld is er daar niet zo best aan toe, maar omdat wij
hier (tenminste, de meesten) 2x in de week op trainen, weten wij hier wel een beetje
mee om te gaan. De eerste helft hadden we de zon achter ons, dus hier konden we
van profiteren. We begonnen de wedstrijd goed, we waren fel op de bal en we gaven
geen kans weg. Al redelijk snel in de eerste helft scoorde Maartje de 1-0 direct vanuit
een corner van Rosan.
Met de gedachte in ons hoofd dat we de uitwedstrijd met 2-1 hadden verloren,
gingen we met nog meer goeie moed verder. Er werd onwijs veel aangevallen en
daardoor had Melanie vrij weinig te doen op doel. We hadden zowel aanvallen
vanuit voorzetten, als solo aanvallen van onze spitsen. We werkten onwijs hard, de
omschakeling was goed, dus dat betekende veel rennen. Mede dankzij het onwijs
warme weer, kwam VIOS toch wat meer richting ons doel. Af en toe creëerden ze
een aanval of kans, maar deze verdwenen vaak ver naast het doel. Ongeveer
halverwege de eerste helft kwam er een corner voor VIOS. Onze coaching achterin
ging niet helemaal fenomenaal en daardoor stond niet iedereen waar ze moest
staan. Onze keepster stond bij de eerste paal en onze laatste man, Wieneke, stond
in het doel. De corner werd hard en hoog voorgeschoten en verdween, jawel via
Wieneke, in ons eigen doel (1-1). Foutje, moet kunnen toch?
Na dit tegendoelpunt ging het allemaal niet meer zo op rolletjes. We hadden het
warm en we werden moe, waar VIOS van profiteerde. Ze kwamen nu regelmatig in
de aanval en we zijn in de eerste helft dan ook maar net aan de 1-2 ontsnapt.

(vervolg op pagina 5)
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(vervolg van pagina 4)

Na de rust gingen we er weer helemaal tegenaan. Lydia stond de tweede helft op
doel en Melanie stond zoals gewoonlijk weer laatste man. In het begin van de
tweede helft waren wij zeker weer meer in de aanval, maar een doelpuntje maken
wilde nog niet echt vlotten. Ook VIOS zag de 3 punten wel zitten, dus we kregen het
nog pittig zwaar. Gelukkig kregen een beetje meer zekerheid, toen Maartje de 2-1
maakte!
De 2-1 had VIOS toch wel een beetje wakker geschud en ze leken ook wel
uitgekaterd, want ze begonnen nu toch wel vrij vaak aan te vallen. In een van deze
aanvallen werd door Melanie hands gemaakt (hoe je het ook went of keert, de
scheids beslist) en kregen we een penalty tegen. Hier kwam veel gezeur over, want
velen waren het hier niet mee eens. Ook Joost was uit zijn slof geschoten langs de
zijlijn. VIOS maakte de 2-2 (waar Lydia maar nét een paar centimeter te kort kwam)
en dit maakte Joost nog kwaaier (respect!). De scheidsrechter heeft hem met een
rode kaart het veld afgestuurd.
Nu ging het erom spannen, met nog 15 minuten te spelen kon het nog alle kanten
op. We gingen nu meer aanvallend spelen, Melanie ging van laatste man, naar
middenvelder, naar spits en hierdoor kregen we wel aardig wat kansen. 10 minuten
voor tijd maakte Melanie de 3-2 door een voorzet van Maartje.
Vlak voor tijd kregen we nog een vrije trap van even buiten de zestien, waar Joy
onderuit werd gehaald (dit werkt ook echt altijd in ons voordeel). Rosan schoot de
vrije trap erin en de wedstrijd was beslist: 4-2
Nou dames, die 3 punten konden we wel weer is gebruiken. Ik vond het ondanks een
paar tegenslagen evengoed een leuk partijtje voetbal. Met nog een paar wedstrijden
te gaan hopen we toch nog in het linkerrijtje te eindigen!
Rosan
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ASV55 E1-DESS E1
hier een bericht van de e2 we vertrokken met een volledig team naar venhuizen om te
spelen tegen asv 55. het wqas mooi weer dus het beloofde ook een mooie wedstrijd te
worden nou dat was het de spanning was om te snijden want we wilden winnen en dan zijn
we KAMPIOEN, Dus stonden ze et poppelen om te beginnen . startsein ging en we spelen
maar hoe dat kon behoorlijk beter we hadden 3 wissel dus dat bracht veel verwarring want
iedereen wilde spelen dus vaak wisselen en niemand wist waar hij staan moest dus werdt
dat besproken op het veld heel handig voor de tegenpartij want die maakte daar mooi
gebruik van dus stond het snel 1-0 achter. met de rust stond het 2-2 . boze mannen in de
kleedkamer iedereen wist het beter of vond ze eigen beter maar na een goed gesprek
kwamen we er toch achter waar de fout lag, juist niet mopperen op het veld of theekransjes
houden maar er voor gaan en spelen. nou zo gezegd zo gedaan ik had een lange pauzae en
kon genieten van een goed potje voetbal want ze speelde de sterren van de hemel met
elkaar zo hoort het mannen en wonnen we wij met 2-6 dus met het fluitsingaal werden ze
helemaal dol want het zijn echte kampioenen. leuk om zo aftesluiten straks want bauke en ik
stoppen allebei met choachen na dit seizoen . dus wie zich geroepen voelt om deze talenten
te steunen geneer je niet maar meld je aan zodat wij ze met een gerust hard over kunnen
dragen.. hou de site in de gaten want we willen natuurlijk straks wel supporters op de veld
de laatste wedstrijd..
marijan

Dess MD1 – Dindua MD1
Zaterdag moesten we thuis spelen tegen Dindua. We hadden natuurlijk gewonnen zoals
gewoonlijk. De 1e helft begon een beetje slecht want het was heel warm maar gelukkig
hadden wij toch meer conditie dan Dindua want Mariska en Judith sprinten samen naar voor.
Mariska gaf een voorzet en Judith schoot hem erin. Toen was het 1-0 voor Dess. Het 2e
doelpunt was ook van Judith. Dat was een top doelpunt. Ze schoot hem zo van de achterlijn in
de bovenhoek.
Toen was het rust. Je kon merken dat Dindua het jammer vond dat ze achter stonden dus de 2e
helft liepen ze wat meer te zeuren. Maar Dess trekt zich daar natuurlijk niks van aan.
Want de 2e helft begon al weer goed met een doelpunt van Denise. Dindua werd steeds
chagrijniger en slomer dus meer kansen voor Dess. En daardoor kwam het laatste doelpunt
van Floor en Denise. Floor gaf een voorzet en Denise schoot hem erin. Toen was de wedstrijd
afgelopen. Weer gewonnen maar dat is niet nieuw voor ons.
Groetjes Sanne
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Zonder trainer Sjoerd vertrokken we richting Andijk, waar het altijd waait en volgens de
jongens nog best wel koud was. Gelukkig was daar tijdens het voetballen niets meer van te
merken. Klaas (onze aanvoerder vandaag) stelde zijn jas beschikbaar voor de wissels, en dat
waren er 2 vandaag.
In de gebruikelijke opstelling gingen we goed van start, en als snel stonden we 0-2 voor. Na
een misverstandje achterin, wist Andijk er toch een keer door te komen, en met een mooi
schot werd het 1-2. Daar bleef het voor Andijk ook bij, want hoewel Jeroen duidelijk last van
zijn rug had, lieten hij en Klaas de tegenstanders bijna niet meer voorbij komen, en als dat
toch nog eens lukte, stond Maico nog paraat. Wat opviel was dat Peter lekker bezig was, en hij
pakte vele ballen van zijn tegenstanders af. Hij had net niet het geluk mee bij een doelpoging,
maar hij heeft lekker gevoetbald. Zoals elke week had Daan het goed voor elkaar op het
middenveld, en ook Vince wist weer vele ballen (ver) naar voor te schieten. Gijs kon lekker
met Max en Nick mee naar voren dribbelen, en samen hebben ze veel (en mooi) gescoord.
Uiteindelijk bleef de teller op 1-9 steken. Na afloop trakteerde Daan z'n moeder lekker op
chips.
Tijdens de penalty-serie liet Maico weer zien wat een topkeeper hij is; 6 van de 7 penalty's
wist hij te stoppen! Klaas, Vince en Maico schoten raak vandaag.
Tot nu toe hebben jullie alle wedstrijden nog gewonnen, maar omdat er door alle
afgelastingen in het begin niet veel wedstrijden gespeeld zijn, zal het kampioenschap er
waarschijnlijk net niet inzitten. Maar dat geeft niks, want wie af en toe komt kijken, ziet dat
deze jongens best aardig voetballen met elkaar, en er vooral veel plezier aan beleven!
Natuurlijk wordt er wel eens wat gemopperd, dat iemand niet genoeg over speelt, of juist te
veel over speelt, of zijn mannetje eens laat lopen, maar gelukkig hebben jullie nog vele
trainingen te gaan! Zoals Nick tegen mij zei: “het maakt niet uit of we wel of geen kampioen
worden, als ik maar lekker kan voetballen.” En zo is het maar net.
Zaterdag 24 april en zaterdag 1 mei spelen we nog competitie (zaterdag 8 mei staan we
vooralsnog vrij gepland), op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei hebben we een toernooi bij
Spartanen en op zaterdag 29 mei het laatste toernooi bij RKEDO. Willen jullie het even
doorgeven als jullie er op 1 van deze dagen niet bij kunnen zijn?

Sandra
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Blokkers – Dess MF1
Het was vroeg, 8 uur vertrekken , wij op weg naar Blokker.
na even zoeken hadden we de juiste kleedkamer gevonden, 13 L. Ja wel ze hebben daar veel
kleedkamers en ook veel velden.
D1 geen idee welk veld dat is, gelukkig wist een vader die wekelijks langs de lijn bij Blokkers staat het
ook niet te vertellen. Uiteindelijk hadden we het juiste veld en konden we eindelijk beginnen.
Irene begon op doel want Nika wilde het eens in het veld proberen, wat geweldig goed ging.
De jongens van blokker stonden in de eerste helft een beetje veel vrij voor ons doel, waar verschillende
doelpunten uit kwamen. Dit was voor Irene best moeilijk terwijl ze er ook heel veel ballen goed uit had
gehouden.
Na de rust en de tips van de coach en een snoepje van oma ging het geweldig.
de tegenpartij stond niet meer vrij en ze kregen weinig kansen om te score. Loïs stond nu op doel en
ook zij heeft het goed gedaan op doel. Meiden ik heb jullie verschrikkelijk hard zien vechten en heel
goed zien voetballen, we hebben zelfs een paar kansen gehad voor hun doel, maar het was helaas niet
genoeg om te winnen.
Na onze nederlaag lieten we ons hoofd niet hangen en stonden jullie vrolijk weer te zingen onder de
douche. Bij het weggaan miste we alleen een van onze “roze” voetballen, nergens meer te vinden. We
hebben nog wel een half uur lopen zoeken. dus mochten jullie hem tegen komen dan zouden we hem
heel graag terug willen.
Bedankt meiden het was weer gezellig.
Tot slot zouden wij het heel leuk vinden als we de laatste wedstrijden veel toeschouwers zouden
hebben, zodat we aan iedereen kunnen laten zien hoe goed we voetballen. Dus maak wat tijd vrij en
kom ons aanmoedigen. Want de meiden verdienen het.

JEUGD-SCHEIDSRECHTERS
Vanaf half april zullen we de volgende spelers mede gaan indelen voor het af en toe fluiten
van een pupillen-wedstrijd:
Jeroen Gerssen
Robin Bontekoning
Nick Zandvliet
Laurens Groot
Marcel van Schagen
Wouter Smit

Om hierop een beetje voorbereid te raken, is er op maandagavond 26 april een instructieavond in de Dess-kantine, waar jullie verwacht worden om 18.00 uur. Kom in trainingspak en
op voetbalschoenen (die overigens in de kantine even uit mogen).
Er volgt een tweede instructie-avond op een nader af te spreken datum.
Fred Honhoff (tel: 591582)
Anita van Arem (tel: 599033)
ODESSA
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 16
Datum
Woensdag UIT
21 april
Zaterdag THUIS
24 april
24 april
Zaterdag UIT
24 april
24 april
24 april
24 april
24 april
Zondag THUIS
25 april
Zondag UIT
25 april

vertrek

Datum
Zaterdag THUIS
1 mei
1 mei
1 mei
1 mei
Zaterdag UIT
1 mei
1 mei
Zondag THUIS
2 mei
Zondag UIT
2 mei

vertrek

18:00

scheidsrechter/rijders

Tijd Wed.nr. Wedstrijd
19:00 153772 Kwiek 78 A1 – DESS A1

LET OP!

11:15 212648 DESS MF1 – KGB F7
13:00 182194 DESS C1 – Westfriezen C2
8:00
8:00
9:00
9:15
10:30

13:00

Daniel
Maarten Gorter
Anita van Arem

VVW F5 – DESS F1
Westfriezen E8 – DESS E2
Kwiek 78 ME2 – DESS ME1
ALC MD1 – DESS MD1
De Zouaven D4 - DESS D1

Max, Gijs
Klenroy, Matthijs
Anne, Iris
Op de fiets
Wouter,Luuk

14:00 134277 DESS A1 – De Zouaven A3

W.Kistenmaker

14:00 158999 Andijk MA1 – DESS MA1

Yvonne, Anne, Denise

9:00
9:00
10:00
10:15
11:30

215828
193096
225602
185486
197108

Programma week 17
10:00
10:00
11:15
13:00
9:00
11:00

scheidsrechter/rijders

Tijd Wed.nr.
213062
208012
225581
182107

DESS F1 – Woudia F2
DESS E2 – Spirit’30 E7
DESS ME1 – Kwiek 78 ME2
DESS C1 – Dindua C1

10:00 218092 Hauwert 65 F1 – DESS MF1
12:00 197109 Andijk D1 – DESS D1

Lisa
Marcel, Daan

10.00 159003 DESS MA1 – Spirit’30 MA1
11:00

12:00 163192 Always Forward A2 – DESS A1

Mike

Programma week 18
Datum
Zaterdag THUIS
8 mei
8 mei
Zaterdag UIT
8 mei
8 mei
Zondag UIT
9 mei
9 mei
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vertrek

Tijd Wed.nr.

scheidsrechter/rijders

10:00 206879 DESS E1 – De Zouaven E9
11:15 186801 DESS MD1 – Wiron MD1
9:15
9:15

10:15 193095 Zwaluwen 30 HCSV E5 – DESS E2
10:15 225584 Dindua ME2 – DESS ME1

Simon, Sam
Margot

10:45
13:00

11:45 134242 St. George A1 - DESS A1
14:00 158951 ASV 55 MA1 – DESS MA1

Richard
Patricia, Roos, Lydia
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