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                    36e jaargang  Nr 32           
  

 
                    

          3 Mei 2010 
 
 
 

 
 

Hoe DESS 2 kampioen werd...... 
  

Aan het begin van het seizoen stond er een aantal namen op papier die de aftrap 
zouden verzorgen van seizoen 2009/2010. De laatste naam die aan de lijst werd 
toegevoegd was die van de coach. Arie gaf aan dit seizoen de coaching op zich te 
willen nemen. Samen met Anita als grensrechter, Jelle als aanvoerder en Lisa als 
vast supporter werden op de Kreek de plannen gemaakt om het tweede team aan 
een topklassering te helpen. Alleen Victor zat er niet bij vanwege zijn basisplaats in 
het eerste. 
  
Wat begon als een sneeuwvlokje werd al snel een sneeuwbal. De eerste wedstrijden 
werden winnend afgesloten en het balletje begon te rollen. Alleen tegen Woudia 
werden punten verspeeld. Was het nog wel eens een probleem om voldoende 
mensen te vinden, dit seizoen had Arie de oplossing hiervoor. Als iedereen in de 
kleedkamer zat voordat de wedstrijd begon of nadat de wedstrijd was afgelopen 
vroeg Arie: "wie kan er volgende week niet?" stilte....... "Mooi tot volgende 
week!" Een ander geheim van Arie. Zorg dat de spelers geen dorst hebben en 
voldoende energie hebben voor de wedstrijd. In de koffer zat dan ook iedere week 
Dextro energie, veel AA drink en de nodige Marsen en Snickers. Het laatste geheim 
van Arie dat ik hierbij wil prijsgeven is het wegnemen van de wedstrijdspanning door 
middel van humor. Dat deze aanpak werkte bleek al snel. Iedere week waren er 
voldoende mensen voor wedstrijden. Niet zelden waren er 4 wissels!  
  
De voetbaltechnische input kwam vooral van Jelle, in het begin van het seizoen nog 
in samerwerking met Ruud van Diepen. Eerst samen en later alleen werd het team 
neergezet wat die zondag weer de strijd aan moest gaan. Vlak voordat iedereen het 
veld op ging kon hij op Het Briefje van Jelle de opstelling aflezen. Iedereen kwam 
aan spelen toe. De een zat wat vaker op de bank dan de ander maar iedereen pakte 
zijn minuten mee. 
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Anita hield ondertussen 20 wedstrijden lang Arnold Huisman in de gaten en greep in 
op het momenten dat dat moest. Met Anita langs de lijn, Arie in de dug out en Jelle in 
het veld is er dit seizoen maarliefst 17 keer een wedstrijd gewonnen en eindigde het 
twee keer gelijk. Doordat naast concurrent Blokkers 5 bleef winnen en zelfs van 
DESS wist te winnen bleef het lang spannend in de competitie. Uiteindelijk was het 
gisteren zover. Door de overwinning op Grashoppers was DESS 2 niet meer in te 
halen en kon het feest beginnen. Eerst op het veld, later in de kleedkamer en op de 
kar. Eenmaal bij DESS aangekomen stonden alle trouwe supporters en de spelers 
van het eerste klaar om de kampioenen te ontvangen. Vervolgens heeft DESS 
2 vanaf de kar het eerste naar 3 punten gebruld. Met in de tweede helft 2 
wisselspelers van het tweede in de ploeg versloegen zijn RAP en eindigde het 
seizoen. 
  
Daarna kon de muziek aan en vloeide het bier volop. Voor deze ene keer sloot de 
kantine haar deuren om 20.00 uur en kon er bij Jan Patat gegeten worden. Nog 1 
wedstrijd te gaan voor het tweede. Deze zullen ze gaan spelen in de kampioens 
shirts die ze van de coach gekregen hadden. Volgend jaar een stapje hoger. 
Gefeliciteerd! 
  
Hierbij wil ik Pieter Ursem bedanken voor de shirtsponsoring van de kampioenen, 
de meer dan 30(!) spelers die dit jaar meegedaan hebben, de supporters, Nico 
Vriend, de biersponsors van het kampioensfeest, het barpersoneel, de organisatie 
van het feest en natuurlijk de hoofdrolspelers in het stukje.   
  
Vincent Vermeulen 
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

          

  9-5-2010       

139028 DESS 2-Spartanen 4 11.45   Sj.Bontekoning 

62748 Zwaagdijk vet1-DESS vet1 11.00 10.00   

64308 Zaandijk DA2-DESS DA1 12.00     

134242 St George A1-DESS A1 11.45 10.45   

158951 ASV55 MA1-DESS MA1 14.00 13.00   

          

  uitslagen 02-05-2010   uitslagen 01-05-2010 

  DESS 1-RAP 1                           5-3   DESS C1-Dindua C1                 2-4 

  Grasshoppers 5-DESS 2            1-4   DESS E2-Spirit E7                     3-1 

  Zouaven De vet2-DESS vet 1            2-0   DESS ME1-Kwiek78 ME2          3-0 

  Always Forward A2-DESS A1     3-3   DESS F1-Woudia F2                10-0 

  DESS DA1-Volendam DA1     T.N.O   Andijk D1-DESS D1                   4-1 

  DESS MA1-Spirit MA1                 2-0   Hauwert F1-DESS MF1             1-1 

        

        

  Zondag wedstrijd coòrdinator   Zaterdag wedstrijd coòrdinator 

  C.Reus relatie nr.GCJR71B   A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572 

  invullen door coach   invullen door coach 

          

  RELATIE NUMMER VAN DESS IS        

  BBFW13I   De afgelastingen van de thuis  

  Graag alle uitslagen van de    wedstrijden staan s'morgens 

  uitspelende teams opschrijven    zo snel mogelijk op de KNVB site 

  op het bord in de kantine   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: 
 
 

                      

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 

 
 

 
 
 
 

IEDEREEN bedankt voor het schenken van een 

wedstrijdbal!!!!! 
 

 
  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 wedstrijdbal  DESS 2-Spirit30 4 gesponsord door Arie de Niet 
 

 
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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Grasshoppers 5 - Dess 2 

 
Vandaag moest het dan gaan gebeuren, zondag 2 mei 2010 10:00 de aftrap op het kunstgras 

van de Grasshopers voor de kampioenschapwedstrijd van Dess 2! 

Arie was om 5.30 al wakker, en was naar eigen zeggen al heel wat keren naar het schijthuis 

geweest wegens een behoorlijk portie stress.... 

Alles was al in gereedheid gebracht voor het feest wat na deze wedstrijd moest gaan volgen, 

dus het enige wat Dess 2 nu nog even moest doen was winnen van het thuis nog ongeslagen 

Grasshopers 5.... 

 

10.00 de wedstrijd gaat van start met inmiddels behoorlijk wat supporters van Dess, met oa. 

trommelaar T. van Diepen en spandoekendrager A. Appel. 

Er stond een stevig windje op het sportpark van Grasshopers en hier had Dess 2 in de eerste 

20 min. erg veel moeite mee. 

Maar in de 21. min was het dan toch zo ver na al wat kleine kansje gehad te hebben en er ook 

al een paar te hebben weg gegeven, was het V. Dost met een bal die bleef hangen op de rand 

van het doelgebied die hij netjes afronden 0-1. 

10 min later was het alweer raak voor Dess V. Vriend kopte een bal bij de 2e paal knap 

binnen 0-2 

Dess bleef goed door voetballen en dit resulteerde in de 42 min. in de 0-3 van Benjamin. 

We gingen met een veilige 0-3 de rust in en de spanning was er bij Arie redelijk af, 

voorzichtig werd er al is gebeld dat de platte kar richting Hoogwoud kon komen. 

 

Na rust was Grasshopers 5 echt rijp voor de sloop, alleen werd de trekker door de spelers van 

Dess niet overgehaald. 

Na behoorlijk wat wissels bij Dess, werd het 10 min voor tijd nog een klein beetje spannend 

Grasshopers 5 kwam voor het eerst over de middenlijn in de 2e helft en dit werd meteen een 

goal 1-3. 

In de 87 min kwam er aan alle twijfels helemaal een eind want na een mooie aanval van Dess 

mocht V. Vriend opnieuw de trekker overhalen en maakte een hele mooie goal 1-4. 

Uit betrouwbare bronnen heb ik trouwens gehoord dat V. Vriend eindelijk een keer nuchter op 

het veld stond dit resulteerde meteen in 2 goals.(Vincent misschien een idee om de avond 

voor de wedstrijd niet meer te drinken? :-)). 

 

De wedstrijd was gespeeld en het feest barste los! 

Arie ging op de schouders over het veld en de champagne werd ontkurkt. 

De jongens zijn gaan douchen en daarna zijn we met alle spelers en begeleiding op de 

plattekar geklommen. 

Na een mooi ritje naar huis werd een mooi feessie gebouwd in de kantine en tijdens de 

wedstrijd van Dess 1. 

 

Ik zou zeggen jongens volgend jaar weer :-)!  

 

Groet, 

 

 

Hans B. uit H. 
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DESS 2 KAMPIOEN!!! 
Zondagochtend om 8.15 uur gaat de wekker. Normaal gesproken zorgt dat vroege tijdstip op 

zondagochtend voor de nodige irritatie, maar deze dag niet. Vandaag kunnen we kampioen 

worden als we de uitwedstrijd bij Grashoppers winnen, dus kan de dag niet vroeg genoeg 

beginnen.  

 

Dit hele seizoen is het al geen probleem om spelers voor het 2
e
 te vinden, maar vandaag is het 

echt dringen om een basisplaats. Liefst 15 spelers hebben we vandaag, dus alle voortekenen 

zijn goed. Ondertussen zijn er al verschillende mensen bezig geweest het kampioensfeest voor 

te bereiden. Alles en iedereen gaat ervan uit dat we vandaag kampioen worden. Dat we eerst 

de wedstrijd nog moeten winnen lijkt een kleinigheidje.  

 

De wedstrijd verloopt zoals iedereen had gehoopt. We starten goed, komen op 1-0 door 

Vincent Dost, op 2-0 door Vincent Vriend en nog voor rust zelfs op 3-0 door Benjamin. In de 

rust besluiten we het een ander aan wissels door te voeren, zodat iedereen zijn steentje mag 

bijdragen aan de wedstrijd vandaag. Het wordt nog wel 3-1, maar het slot is voor DESS. 

Vincent Vriend, die op dit punt in het verhaal nog nuchter is, maakt zijn tweede van de 

wedstrijd, waardoor de eindstand 4-1 wordt.  

 

Daarna volgt het feest. Het begint uiteraard op het veld als de scheidsrechter affluit. Gejuich 

klinkt, bloemen worden gebracht door Afra, het spandoek van Andre is goed te zien, 

champagne spuit in het rond, het vele publiek (naar schatting zo’n 30 man, waarvoor dank!) 

wordt bedankt  en spelers en staf vallen elkaar in de armen. Daarna even snel douchen en op 

de platte kar terug naar DESS. Op de kar is muziek geregeld en de route is in samenspraak 

met chauffeur Rick Kool besproken. Bij aankomst bij DESS staan de spelers van het eerste en 

de MA1 klaar om ons toe te juichen. Ik mag wel zeggen dat dat een erg goed gevoel geeft, 

zoveel mensen die met je mee feesten. De kar wordt zo neergezet dat we een perfect uitzicht 

hebben op de wedstrijd van het 1
e
, dus laat de wedstrijd maar beginnen! 

 

De wedstrijd deed er voor ons niet zo veel toe, gezellig hadden we het toch wel. Het bier was 

dankzij sponsoring van Andre Appel, Arie Vriend, Ko Ruiter en Nico Vriend gratis, dus de 

teksten vanaf onze kar werden steeds luider en onduidelijker. Iedereen werd aangemoedigd, 

maar vooral “onze kampioenen” Vincent Vermeulen, Jouke Ingen en Marcel Bartels, die als 

invallers meededen bij het eerste.  Dat Vincent en Jouke ook nog eens een grote rol speelden 

in de overwinning van het eerste maakte de pret alleen maar groter. Alle drie de doelpunten na 

rust werden gescoord door deze twee feestende bestuursleden, waardoor ook het eerste won. 

De treffers werden uitbundig gevierd met de spelers van het tweede die nog steeds op de kar 

stonden aan te moedigen. Na deze wedstrijd werd het feest in de kantine voortgezet. Alle 

kampioenen waren goed te herkennen in de massa door hun speciaal gedrukte 

kampioensshirts. Mocht u ze niet gezien hebben, komende zondag zal het 2
e
 eenmalig spelen 

in deze shirts.  

 

Doordat de gesponsorde vaten bier niet op konden voor de sluitingstijd van 18.00 uur werd 

deze tijd verlengd naar 20.00 uur. Het diner werd verzorgd door de patatkraam die voor deze 

gelegenheid op het DESS-terrein was gezet. Ook deze service was weer geheel verzorgd voor 

alle kampioenen. De muziek in de kantine werd ondertussen geregeld door iedereen die wist 

hoe de knoppen werkten, dus alle nummers die gewild waren zijn minimaal 1x langsgekomen. 

Welk nummer er gedraaid werd maakte voor onze linksback Michel niet uit, met zijn moves 

deed hij iedereen versteld staan.  
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Namens coach Arie, vlagger Anita en alle spelers van het tweede wil ik iedereen bedanken die 

deze mooie dag voor ons heeft mogelijk gemaakt. Voor zover ik weet zijn dat in ieder geval 

Andre, Afra en Marijke Appel, Ron de Boer en het bestuur van DESS. Ik vergeet nu zeker een 

heleboel mensen die achter de schermen ook een rol hebben gespeeld, dus ook die mensen 

bedankt. Het was een geweldige dag. 

 

Jelle  

 

 
 

 
 
 
 
 

DESS 2 KAMPIOEN 
 

De meisjes en begeleider van MD1 feliciteren hun coach / trainer Jelle en zijn 

team met hun kampioenschap 

 

Top top top!! 
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Voetbalweek       25 t-m 29 mei 
 
Nog even en dan zitten de competities er weer op. 
Dan hebben we uiteraard de voetbalweek nog. We zijn druk bezig met de voorbereidingen: 
teams samenstellen, scheidsrechters zoeken , de loterij, enz. 
De opzet is weer ongeveer hetzelfde als voorgaande jaren met dit jaar een mix van 
Senioren + A’s +C’s. Dan nog (M)D’s + (M)E’s en ook weer een mix van alle voetbalvrouwen 
van DESS.  
 
Voor de allerjongsten is er weer een programma op woensdagmiddag.(26 mei) 
 
Als het goed is worden alle leden door een ,,aanvoerder’’ van een team of iemand van de 
organisatie benaderd om te vragen of je mee doet.  
Als aankomende week de voetbalweek- Odessa uitkomt met het programma van alle 
ingedeelde teams en je naam staat er niet bij maar je wilt toch meedoen, neem dan even 
contact op. 
Uiteraard zijn ook niet leden welkom, dus weet je iemand…..aanmelden! 
 
En natuurlijk ook dit jaar weer het penaltyschieten!! Hier hoef je je niet van te voren voor op 
te geven, kijk in de voetbalweek-Odessa naar het programma en meld je ter plekke aan. 
 
Verder nog alle avonden de verloting met op zaterdag de trekking van de hoofdprijzen!!! 
 
Hopelijk veel deelnemers en mooi weer dan wordt het weer een gezellig weekje! 
 
Anita van Arem: 0229-599033 
Nico Aay: 0229-599033 
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Ma1 Dess – Spirit 
 
Daar stonden we dan, in de kantine om kwart voor negen. Door een groot misverstand 
waren wij een half uur te vroeg, omdat in de odessa 2 verschillende tijden stonden.  
Uiteindelijk was iedereen er om kwart over negen en mochten we ons omkleden. Meteen al 
liepen we tegen een probleem aan. Wie staat er deze week nou weer in het doel? Joy werd 
eigelijk eerst aangewezen, maar die vreesde met zulke groten vrezen, dat Wieneke de 
eerste helft toch maar op zich heeft genomen.  En wat deed ze dat super! (Ja wat wil je als je 
vriendje te kijken is) We begonnen met Maartje en Joy op de wissel en Roos die last van 
haar benen had. Marijke was helaas niet aanwezig omdat zij bij het tweede was kijken .  De 
tegenstaders hadden deze week geen bankverwarmers, zeer gunstig voor ons dus. 
Het startsein werd gegeven door scheids Joost Scholten, die in zijn officiele tenue de 
vereniging ten goede probeerde te doen.  
Na een examenfeest op het Oscar en Koninginnendag achter de rug zou je  zeggen dat de 
Ma1 er om 10 uur erg brak aan toe zou zien. Dit viel gelukkig alles mee, op een paar schore 
stemmen na. 
We speelde de eerste helft tegenwind maar waren toch wel sterker dan spirit. Wieneke 
redden de ballen die wij door lieten gaan, maar gelukkig waren dat er niet al te veel.  Met 
goed tik werk kwamen we elke keer goed in de buurt van het doel, maar hij wilde er maar 
niet in. Tot Melanie (achterste man) even haar kunsten voorin liet zien en een bal voor de 16 
netjes in het doel knalde. 
In de rust werden er nog een paar wissels gedaan. Met nu Wieneke in de spits en Leonie op 
doen (die met haar 2 reddingen toch weer het doel netjes schoon heeft gehouden). De wind 
stond nu voor ons de goede kant op en we werden al aanvallender. Via alle kanten werd 
vanuit het midden netjes naar voren gewerkt. Spirit voelde de bui al hangen, en werden een 
beetje onsportief. Stiekeme elleboogjes en (niet-zo-nette) opmerkingen probeerde ze toch te 
winnen. Tot denise onderuit werd getrapt  en alsof dat nog niet genoeg was kreeg zij hierna 
een keiharde bal tegen zich aan. We waren gewaarschuwd, maar gingen gewoon door met 
ons ding. De bal was weer veel voorin en de verdediging hield de bewaking op de middelijn.  
Wieneke brak via de rechterkant door naar het doel en werd onderuit gehaald. En (goed 
gezien scheids) dat is inderdaad een penalty. Helaas werd de harde goede bal van Maartje 
tegengehouden door de sterke keeper van de tegenstander. Ook de rebound wou er niet in. 
We speelde erg overtuigend en voelde dat er wel meer in zat. Dit gebeurde uiteindelijk ook 
door een via via bal uiteindelijk bij wieneke aangekomen die voor  het doel stond en hem er 
netjes in schoot.  
2-0 
Dit betekende veel  voor ons. Jan-Peter had ons namelijk een paar weken  geleden beloofd 
dat als wij in het linker rijtje (7e plek of hoger)kwamen als eindstand dat wij dan een 
trainingstenue/reservetenue kregen (gesponserd door onze lieve sponsors Amba Scheurs en 
Noctiluca). Deze uitslag zorgde er voor dat wij verzekerd waren van een plaats op de 
zevende. 
 Jan-Peter heeft zelfs nog met eigen bijdrage voor een heel mooi jack gezorgd (omdat het 
weer in Nederland nou niet altijd zo spetterend is). Heel heel erg bedankt allemaal dit is een 
goede beloning voor ons harde werk en een mooi gebaar van Jan-Peter (en zijn 
‘connecties’). Hier zijn wij heel erg blij mee. Verder bleven wij ook nog in de kantine hangen 
omdat het tweede kampioen was geworden (gefeliciteerd jongens). 
Op naar de volgende wedstrijd, misschien halen we zelfs nog de zesde plek. 
#13 (Anke) 
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Beste DESS- leden, 
 
Nog even en dan komt het einde van het seizoen weer in zicht, dit betekent nieuwe leden 
voor DESS en misschien enkele afmeldingen. Om ervoor te zorgen dat de ledenadministratie 
actueel blijft is het van belang dat alle leden tijdig de afmelding doorgeven. Dit kan alleen bij 
het secretariaat en dient vóór 31 mei te gebeuren. Heeft u zich niet voor die datum 
afgemeld, dan betekent dit dat u het volgende seizoen ook moet betalen! 
Afmelden kan met het uitschrijfformulier, dit formulier is verkrijgbaar in de kantine. Daarnaast 
is het ook mogelijk een mail te sturen naar onderstaand e-mailadres o.v.v. uitschrijven 
seizoen 09-10. Graag in de mail u naam, adres en geboortedatum vermelden.  
 
Is nu al duidelijk dat u of uw kind volgend jaar wil stoppen of heeft u nieuwe leden op het 
oog, geef dat dan alvast door per post of via de e-mail. 
Ook bij verhuizing gaarne uw adresgegevens doorgeven, de vrijwilligers willen ook graag 
goed blijven bezorgen. 
 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier. Dit 
formulier is bij het secretariaat en in de kantine verkrijgbaar en tevens te downloaden op 
www.svdess.nl. 
 
U kunt de formulieren inleveren op het onderstaande adres: 
Molenstraat 26, Benningbroek 
Of mailen naar: 
marijke_05@hotmail.com 
 
Bij voorbaat dank, 
Marijke de Jong 
Ledenadministratie 

 

 

VERZOEK: 
 

I.V.M. HET MAAIEN VAN DE VELDEN 
 

1) Wil het team dat zondags als laatste het veld verlaat,  
    de doelnetten omhoog doen? 

 
                                                                                                      
                                                                                     OMHOOG!   
  

  2)  Ook na elke training netten omhoog  
       en de verplaatsbare doelen van het veld !! 
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Vandaag was het eindelijk zo ver. We kunnen eindelijk kampioen worden want zwaluwen 

hadden verloren en wij moeten winnen zo we 5 punten verschil hebben met zwaluwen en 

kampioen zijn. Sam schipper was er niet want die had een familie weekend. 

Vorige keer tegen Spirit was het geen makkelijke partij maar uiteindelijk wonnen ze toen 0-3. 

Het zou vandaag echt vechten worden om te winst en natuurlijk het kampioenschap. We 

begonnen met Joost op doel en Luuk b, Luuk S en Mathijs achterin, Klenroy midmid, en 

Jacco en Thijs voorin en Simon wissel. Sam schipper was er niet want die had een familie 

weekend. 

We waren begonnen het leek vanaf het begin een makkelijke partij te worden want we waren 

veel in de aanval. Maar de keeper werd niet veel uitgeprobeerd want veel ballen werden door 

een verdediger aangeraakt of schoten ze mis. Toen hadden we ineens een uitgespeelde kans 

door een mooie combinatie van Luuk B en Thijs, Thijs was weg over de flank en gaf hem 

mooi voor op Luuk en die toen op doel schoot. Jammer genoeg had de keeper de bal 

uiteindelijk. Spirit ging geloven in de 3 punten en zette druk op het doel van Dess maar Joost 

wist tot de rust zijn doel schoon te houden.  

Na wat limonade en een preek van de coaches dat ze vandaag moesten winnen en dat het 

erom ging gingen ze weer met vol moet het veld op. We begonnen weer met veel druk op de 

Spirit te zetten en daardoor ging Spirit al snel in de fout en daar profiteerde Thijs van zag zijn 

kans om op doel te schieten de keeper hield de bal maar Luuk S was vel op de bal en wist zo 

de rebound te benutten. 1-0 Dess bleef met vlagen voetballen maar Spirit had zo ook zijn 

grote kansen maar ze wisten ze niet te benutten omdat Joost er een stokje ervoor steekte. 

Spirit kreeg een hele grote kans die ze eigenlijk hadden moeten afmaken maar Luuk B wist de 

bal te onderscheppen en gaf een diepte pass op Jacco die de verdedigers van Spirit wist af te 

schudden en alleen op de keeper afkwam en met zijn links binnenkantpaal de bal erin schoot. 

Dess dacht dat ze nu wel kampioen waren en ging wat nonchalanter voetballen waarop Spirit 

fel reageerde en een bal mooi in het hoekkie afmaakte. Dess werd nu wel bang. Want het leek 

er ff op of het kampioenschap niet doorging maar ze wisten onder de druk vandaan te komen 

door een rush van Luuk B over de flank die de bal vervolgens op Thijs speelde en die weer op 

Luuk S die daardoor voor het doel kwam en het afmaakte 3-1 kampioen!! 

Wanneer het kampioensfeest is, is nog niet duidelijk want we willen wel dat het hele team er 

is maar jullie horen nog wel van ons. 

 

Chris 



 

ODESSA                                                                                                                                13 

Domme moeder …….en coach….. 
Tja, dat krijg je als je tig keer tegen dezelfde tegenpartij speelt…..het verkeerde stukje in de 
Odessa…..met een beledigde dochter als gevolg. Had driftig haar best gedaan om een 
stukje te maken en dan staat er niets in!!!! Maar Amy ik zal het nu goed maken en jou stukje 
er deze week ook bij zetten. ( 3x gekeken of het nu wel de juiste is..) 

 

Kwiek ME2     Dess ME1 
Hallo allemaal.                                                                             
We  hadden zaterdag weer fantastisch gevoetbald. 
we hadden met wel 2-4 gewonnen. 
het eerste doelpunt was een eigen doelpunt met een mooi voorzet van Iris. 
 En ook de andere 3 doelpunten zaten er onhoudbaar en mooi in. 
Ik heb het erg rustig gehad in het doel. 
Omdat Iris en Myrthe geblesseerd waren ging Karlijn voor in staan en hielden 
Iris en Myrthe omstebeurt de achterhoede samen met Tess in de gaten. 
 We hadden velen kansen door dat we goed overspeelden. 
We moeten zaterdag weer tegen hun maar dan thuis. 
Dus als je wil kijken kon dan om 11.15uur naar het dessveld. 
Tot dan groetjes Amy  
Zo en dan nu het vervolg van deze week….. 
 

 
DESS ME1 – KWIEK ME2 

 
Vandaag speelde wij wederom tegen de tegenstander van vorige week, Kwiek ME2. 
Normaal hebben wij een ruime bezetting, maar vandaag waren we met 7 meiden. 
Anne lekker op vakantie en Mythe met haar arm in het gips, moesten het helaas 
laten afweten vandaag. 
Eigenlijk kan ik erg kort zijn over deze wedstrijd, leuk gevoetbald en gezellige 
meiden. Zowel de DESS als de Kwiek meiden hadden er veel zin in en hebben er 
voor gezorgd dat de toeschouwers langs de kant een leuke ochtend hebben gehad. 
Ook nog een mijlpaal… Marloes heeft haar eerste doelpunt 
gescoord!!!!!!!!!!!!!! Ik riep al weken dat ie in de lucht hing en 
vandaag zal ie er prachtig in. Marloes, ik ben trots op je! 
Verder hebben Margot en Karlijn allebei nog een prachtig doelpunt gescoord. Lisa, 
Iris en Tess als bikkels gewerkt op het veld. En Amy, die heeft weer een hele rustige 
ochtend gehad op doel. 
Volgende week hebben we op zondag een toernooi in Medemblik, wel een vreemde 
dag voor ons, maar laten we er een gezellig ochtend van maken. De MF voetbalt op 
hetzelfde veld als wij, dus een flink aantal DESS meiden op het veld.  
De week erna hebben we alweer onze laatste competitiewedstrijd van dit seizoen, 
dan nog een paar toernooien en dat zit het seizoen er weer op.  
Meiden tot volgende week en anders tot de 15e! 
 
Angelique 
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TOERNOOIEN-AGENDA JEUGD 2010 
   

 

9 mei  Radboudtoernooi    ME1 – MF1 

  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 met ME1) –    

        MF1 – mini’s 

 

28 mei  Rkedo      MA1 (als MB1) 

 

29 mei  Rkedo      D1 – ME1 –  MF1 

 

30 mei  Rkedo      C1 – E1 – E2 

 

 

Dess- voetbalweek    24 t/m 29 mei 

Voor de jonge jeugd, t/m F:   26 mei 

Voor overige jeugd   24 t/m 28 mei 

MA1     damesteams worden niet ingedeeld op 28 mei 
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

Programma week 18 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

8 mei  11:15 186801 DESS MD1 – Wiron MD1 Anita van Arem 

8 mei   10:00 206879 DESS E1 – De Zouaven E9 Jeroen Gerssen 

    Wedstrijd E1 kan nog wijzigen naar 18/5  

8 mei  13:00 WFC DESS C1 – VVS C1 `- 

Zaterdag UIT      

8 mei 9:15 10:15 193095 Zwaluwen 30 HCSV E5 – DESS E2 Simon, Sam 

Zondag UIT      

9 mei 10:45 11:45 134242 St. George A1 - DESS A1 Richard 

      

Radboudtoernooi      

9 mei 8:30  LET OP DESS MF1 (9:30 – 11:20) Valerie, Nika 

 8:50  LET OP DESS ME1 (9:50 – 11:55) Margot, Marloes 

 13:30  LET OP DESS MA1 (14:25 – 18:00) Patricia, Roos, Lydia 

      

                                      Programma week 19 

Datum vertrek Tijd Wed.nr.  scheidsrechter/rijders 

Zaterdag UIT      

15 mei 9:15 10:15 185490 Dindua MD1 – DESS MD1 Marije 

15 mei 9:15 10:15 225584 Dindua ME2 – DESS ME1 Myrthe 

Zondag UIT      

16 mei  10:00 11:00 158951 ASV 55 MA1 – DESS MA1  

      

      


