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                    35e jaargang  Nr 5           
  

 
                    

     14 September 2009 
 
 
 

 
 

 
Na maanden van voorbereiding, vele uren werk van vrijwilligers en de inzet en medewerking 

van ABOVO MEDIA is het dan eindelijk zover!! Dit weekend gaat de website van SV DESS 

live. 

WWW.SVDESS.NL 
We zijn enorm trots op het resultaat. Op de website staan alle teams, de uitslagen, verslagen, 

afgelastingen, foto’s etc. Omdat de site van DESS is, is het leuk als we met z’n allen ervoor 

zorgen dat deze leuk en fris blijft. Mocht je een verslag hebben voor de Odessa dan kan je er 

gerust een leuke foto bij doen. Deze zal dan op de site te zien zijn. Mis je iets op de site? Meld 

het dan via dess.odessa@quicknet.nl en we zullen kijken of we het aan de site toe kunnen 

voegen.  

Omdat de site nog nieuw is, kan het zijn dat de site nog niet helemaal volledig is. In de loop 

van het seizoen zal hij verder gevuld worden met allerlei informatie. 

Een speciaal dankwoord gaat naar ABOVO MEDIA. Zij hebben de complete website 

gesponsord en ervoor gezorgd dat SV DESS nu ook op de digitale snelweg te vinden is en 

klaar is voor de toekomst. Marinus Zoutendijk, oud inwoner van Sijbekarspel, directeur van 

ABOVO Media zal zondag op het complex aanwezig zijn. Zondag zal tevens het 

sponsorcontract met ABOVO Media getekend worden. 

Het beheer van de website wordt op dit moment door Nico Aay en Vincent Vermeulen 

gedaan. Mensen die leuke dingen hebben voor op de site kunnen deze mailen naar 

dess.odessa@quicknet.nl. Zet dan even website in het onderwerp. 

Iedereen heel veel plezier met het bekijken van de website! 

 

Nico Aay en Vincent Vermeulen 
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Zondag       13 september 2009  

 

Moc – Dess 4 – 3 
 

 

In de voorbereiding op de wedstrijd raakte fred geblesseerd waardoor er nog wat omgezet 

moest worden. De eerste tien minuten van de wedstrijd waren wat rommelig van onze kant 

waardoor moc de eerste treffer maakte. Maar gelukkig konden we vrijwel gelijk veerkracht 

tonen en maakte victor de gelijkmaker. Gelijk begonnen we wat beter te spelen en met een 

heel mooi afstand schot van dirk-jan kwamen we op voorsprong.  Toch liet het spel wat we 

probeerde te spelen nog te wensen over we waren te statisch en zonder bal veel te weinig in 

beweging waardoor we spelde zoals we eigenlijk niet willen veel lange ballen en veel duels en 

dat liepen we op want moc maakte de gelijk treffer.2-2. een minuut of vijf voor de rust wisten 

we op voorsprong te komen door een hands bal in de zestien meter van een moc verdediger 

kregen we een penalty mee die werd mooi benut door vincent dost. In de rust hebben we 

besproken wat we fout deden en waar ons voordeel zou kunnen liggen. In de tweede helft was 

het even wakker worden moc wist al snel weer op gelijke hoogte te komen.in het slot van de 

wedstrijd gingen de kansen over en weer maar we wisten ’t niet af te maken maar moc wist in 

de een van de laatste minuten nog een op  een te komen en het wel af te maken 4 – 3 dus dat 

was tevens de eind uitslag. In de kleedkamer was de sfeer zwaar teleur gesteld vooral omdat 

we met een groep bezig zijn om resultaten te boeken maar het wil nog niet echt lukken. 

 we hopen volgende week wel van de nul af te komen tegen dwb zullen we er alles aan doen 

om met drie punten het veld af te gaan. 
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SCOREBORD 

 LET OP!!!! Willen alle begeleiders na de wedstrijd de uitslag op het 
scorebord noteren? Het bord hangt niet voor niets in de kantine. Dus niet 
alleen bij overwinningen, ook bij gelijkspel en verlies..... 

  

Dank u! 

Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
  20-9-2009       

37964 DESS 1-DWB 1 14.00   Zaanen.J.R.van 

133709 DESS 2-DWB 2 11.45   E.Kan 

62491 DESS vet 1-Zwaagdijk vet 1 10.00   R.Aay 

64158 Zouaven de DA1-DESS DA1 11.30     

     

  27-9-2009       

38617 Knollendam 1-DESS 1 14.00   Mumcuoglu.A.S 

133714 Woudia 3-DESS 2 10.00 9.00   

62428 Berkhout vet2-DESS vet1 12.00 11.00   

65148 DESS DA1-OFC DA1 12.00   F.Honhoff 

134169 DESS A1-KSV A2 14.00   W.Kistemaker?? 

65761 DESS MA1-SVW27 MA1 10.00   ????? 

134166 SSV A1-DESS A1 12.30 11.30   

65811 VIOS-W  MA1-DESS MA1 12.45 11.45   

     

  uitslagen  13-09-2009   uitslagen jeugd/beker 
  MOC 1-DESS 1    4-3   DESS MA1-Westfriezen MA1   1-1 

  Grasshoppers 3-DESS 2    0-1   VVS46 MD1-DESS MD1   3-4 

  Spartanen vet2-DESS vet1  4-0   VVS46 D1-DESS D1   5-2 

  DESS DA1-KGB DA1    0-0   competitie  12-09-2009 

  DESS A1-Hauwert 65 A1    2-4   Dindua C1-DESS C1   2-1 

  DESS MA1-ASV55 MA1    5-3   ASV D1-DESS D1  3-4 

      VVW E2-DESS E1   0-12 

      Grasshoppers ME1- DESS ME1   7-0 

      RKEDO F3-DESS F1   10-0 

      DESS MD1-Spirit MD2    3-0 

      DESS E2-Westfriezen E8   1-0 

      DESS MF1-Zouaven de F11   1-4 

          

  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: 
 

 

  7 Oktober        2009        19.30uur                  Bestuursvergadering 

  
10 Oktober        2009                                       Klussendag 
 
23 Oktober        2009                                       Jaarvergadering 
 
31 Oktober        2009                                       Dorpsveiling 
 
 4  November     2009        19.30uur                  Bestuursvergadering      
   
  2 December     2009        19.30uur                  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 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !! 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 

Zoals iedere vereniging draait SV DESS ook op de inzet van talloze vrijwilligers. Zij zorgen 

ervoor dat  in jaar uit iedereen met veel plezier kan sporten of van het sporten kan genieten. 

Op dit moment zijn er nog een aantal werkzaamheden waar we nieuwe mensen voor zoeken. 

Klussen die een stukje van je tijd vragen maar echt niet je complete leven in beslag nemen. 

Samen zorgen we ervoor dat ook het nieuwe seizoen weer een geslaagd seizoen wordt.  

Wie is er bereid om: 

- Het schoonmaken te coördineren voor de woensdag en zondag. Er zijn meerdere 

mensen die willen schoonmaken maar iemand moet het coördineren.  

- Het schoonmaken van de kleedkamers te coördineren. De kleedkamer moeten 1 keer 

in de maand grondig schoongemaakt worden. Daar helpt een voetbalteam bij. 

- De kleedkamers van de scheidsrechters met enige regelmaat schoon te maken. 

- Wekelijks een stukje te schrijven voor de Koggenlander en maandelijks voor de 

Dorpskrant. 

- De taak kantinebeheer op zich te nemen.  Een deel hiervan is al door een 

enthousiaste vrijwilliger opgepakt! 

Mensen die bereid zijn om 1 van deze taken, of een deel daarvan, op zich te nemen kunnen 

contact opnemen met Afra Appel. Meld je aan want vele handen…… 

Het bestuur
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GRASHOPPERS 3 – DESS  2 
 

Deze zondag mochten de mannen van Dess 2 weer opdraven voor de eerste 

competitiewedstrijd van het voetbaljaargang 2009-2010. Grasshoppers is in de afgelopen 

jaren een lastige tegenstander gebleken, aan ons dus de taak om het initiatief in de wedstrijd te 

pakken. 

 

De 1
ste

 helft was compleet voor Dess en drong de hoppers ver terug op hun eigen helft, De bal 

werd uitstekend rondgespeeld en bij vlagen leek het zelfs op echt voetbal! Het duurde niet 

lang tot de eerste kansen kwamen. Sjors kreeg de bal van het middenveld in de 16 

aangespeeld, probeerde de bal over de doelman te wippen maar helaas strandde de bal in 

schoonheid. De mooiste kans was voor Ruud, na een solo die verdacht veel op die van Messi 

leek schoot hij de bal op de paal. De tegenstander leefde nog. We probeerden nog meer druk 

naar voren te zetten waardoor zij helemaal vast kwamen te staan. Robert Boersma wordt weer 

gelanceerd en was veel sneller en kon dan ook zo op doel schieten. Snoeihard belandde de bal 

in de linkerhoek en dat was een lekker moment zo vlak voor rust. Hierna wel een hachelijk 

moment bij ons achterin maar Ronald kon de bal nog net op de lat tikken. 

 

2
e
 HELFT 

 

De mannen uit Hoogwoud kwamen sterker de kleedkamer uit en Dess werd een beetje 

overrompeld door de groenen. Wij kregen almeer last van pijntjes en liepen dus op ons 

tandvlees. Helaas hadden we geen wissels vandaag dus dan maar doorbijten. Grasshoppers 

had een duidelijk veldoverwicht maar toch waren er 2x een 400% kans voor  Dess waar 

menig flipperkastfabrikant jaloers op zou zijn. Wij wisten dat we de voorsprong konden 

verdedigen en het zou ook niet meer fout lopen. Complimenten voor iedereen vandaag! Er 

stond een team dat wat voor elkaar over heeft. De eerste punten zijn binnen. 

 

#7  
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                                                       De selectiespelers  (mooie spullen hè) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DTS – DESS DA1 
 6 september moesten we tegen DTS spelen voor de beker.  
De eerste helft speelde we het meeste op de helft van de tegenstander. We hadden heel veel kansen 
op het doel, alleen werden die jammer genoeg niet goed afgemaakt. De tegenstander heeft maar een 
paar kansjes gehad, dus het was wel te zien dat wij sterker waren alleen de doelpunten wilden niet.  
De tweede helft begon het al beter, want na 5 a 10 minuten rende Noortje met de bal naar voren en 
scoorde een heel mooi doelpunt, dus we stonden eindelijk 1-0 voor. Een paar minuten daarna kreeg 
Michelle de bal aangespeeld, ze rende ermee naar voren langs de zijlijn. Ze schoot een heel mooi 
voorzetje in de kruizing van het doel. Dus we stonden al vrij snel 2-0 voor. Daarna hebben we nog een 
paar kansen gehad en de tegenstander ook. Eliane stond voor het doel en kreeg een bal in haar voeten, 
ze schoot op het doel en via de tegenstander was het alweer een mooi doelpunt. Dus toen stonden we 
3-0 voor. We moesten nog een kwartier voordat de wedstrijd over was, maar daar is geen doelpuntje 
meer uitgekomen. De eindstand was 3-0 en daar waren we erg blij mee! 
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Afgelopen zondag om 11:45 uur stond onze eerste competitiewedstrijd tegen KGB op het programma. 
Sharon en Delia zijn druk bezig geweest met het verzorgen van nieuwe tenues en inloop-/ en 
trainingsshirts. Dit moest gevierd worden. Om 10:00 was iedereen aanwezig en werden de tenues 
officieel overhandigd. Fietspoint Ruiter (Co Ruiter) heeft onze tenues gesponsord, hier zijn wij hem 
erg dankbaar voor en hebben voor hem het shirt ingelijst om in zijn zaak op te hangen. Rooie Dirk 
heeft onze inloop- en trainingsshirts gesponsord, hem konden wij blij maken met een pakket speciale 
bieren en jonge jenever. Wij zijn de sponsors zeer dankbaar, want zo zien wij er op en top uit in de 
vierde klasse! Ook wilden wij onze grensrechter Cor Vlaar in het nieuw steken, want hij zet zich iedere 
zondag weer voor ons in. Voor hem hadden wij een mooie wind-water- en kou-dichte jas aangeschaft 
met een bijbehorende trainingspak. Helaas kon dit pak voor Frank nog niet aanwezig zijn, maar deze 
houd hij tegoed! Tijdens het gebakje ‘Fietspoint Ruiter’ (Afra bedankt daarvoor) begon Frank met de 
bespreking. Hij gaf aan dat we met de beste 11 speelsters zouden starten, omdat dit was besproken 
tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag. De opstelling zag er als volgt uit: 
 
    Merr 
 
    Lotte    
 Lisa      Kim 
    Sanne 
 
 
Charlotte   Delia   Noortje 
 
 
 Vera         Michelle 
    Mellany 
 
We zien er op en top uit in de nieuwe tenues, dus dat zullen we moeten waarmaken deze wedstrijd. 
We moeten laten zien dat we in de vierde klasse thuis horen geeft Frank aan.  
Na de foto in ons wedstrijdtenue en de foto met Dirk in onze inloopshirts begonnen wij aan de 
warming-up. Iedereen was toch wel een beetje gespannen voor de eerste competitiewedstrijd in de 
vierde klasse, dus Frank nam een aantal groepjes apart om het één en ander nog even te bespreken. 
Nadat we ons tenue weer hadden aantrokken begonnen we aan de wedstrijd. 
Na de aftrap van DESS kon je zien dat KGB goed speelde. Ze tikten veel over en waren erg snel. Toch 
wisten wij veel op hun helft te spelen. We hebben een aantal kansen gehad, maar deze wilden er niet 
in. Michelle had een aantal mooie schoten voor het doel, maar het was moeilijk voor de spitsen deze 
in het doel te schieten. We gingen 0-0 de rust in. Tijdens de rust gaf Frank nog een aantal 
aanwijzingen, want we moesten in ieder geval de 0 houden. Gelijkspel is ook een mooie uitslag voor 
deze wedstrijd.  
In de tweede helft werden wij iets zwakker, we kregen het zwaar. KGB kwam meer op onze helft en 
hierdoor ontstond soms wat paniek bij DESS. Toch wisten we de 0 te houden. Dit hebben wij erg 
netjes gedaan! Want het werd in de laatste tien minuten van de tweede helft wel erg spannend. KGB 
kreeg een aantal kansen, maar benutte deze gelukkig niet goed genoeg. Wij kregen minder kansen, 
dus de eindstand was 0-0. Ik ben blij met de eindstand, goed gewerkt dames!  
Volgende week hebben we de Zouaven op de planning staan, altijd lastig. Deze week nog meer 
trainen aan onze conditie, dan moet het goed komen. 
 
#10 
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 De wedstrijdtenues van Co Ruiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inloop- en trainingsshirts van Rooie Dirk 
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Woensdagavond 9 september hebben  de meiden van MA1 van DESS, voorafgaand aan de wedstrijd 

tegen Westfriezen MA1,  hun nieuwe wedstrijdtenue en nieuwe trainingspakken ontvangen uit de 

handen van hun twee sponsors, Noctiluca Consulting BV en Abma Schreurs Notarissen. Het is een 

prachtig geheel geworden, want niet alleen is het wedstrijdtenue een echt “damesmodel’, ook zijn de 

trainingspakken qua kleurstelling helemaal in de juiste DESS-stijl. 

 

De meiden lopen er dus weer keurig gekleed bij, net als hun begeleiders Jan Peter Bos en Frans 

Langedijk, die enorm trots waren op de nieuwe look van hun team. 

Abma Schreurs Notarissen en Noctiluca Consulting BV dragen graag bij aan het plezier dat er beleefd 

wordt aan voetbal en ze vinden het belangrijk dat meiden gestimuleerd en ondersteund worden in hun 

ambities, ook op sportgebied. De meiden van  MA1 verdienen groot respect voor hun sportieve 

prestaties en een mooi wedstrijdtenue draagt bij aan een goede uitstraling.  De beide sponsoren zijn 

er trots op een sponsor te mogen zijn voor DESS en wensen MA1 vele klinkende overwinningen toe. 
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DESS MA1       geschreven: 12 september 

 
Een frisse start voor een nieuw team met nieuwe tenues!!! 
 
Wij beginnen dit seizoen met de volgende spelers: Wieneke, Leonie, Michelle, Maartje, 
Yvonne, Melanie, Anne, Marijke, Denise, Tessa, Lydia, Patricia, Roos, Anke, Joy en Rosan. 
 
Woensdagavond 9 september was het voor ons dan eindelijk zover, de introductie van onze 
nieuwe tenues. Hier keken we al een tijdje naar uit, omdat we al jaren in hetzelfde tenue 
spelen. Om 18.00 moesten we aanwezig zijn bij DESS om de maten te controleren. De 
setjes (broekje, shirt, sokken, trainingspak) waren heel netjes door Leonie opgehangen! Het 
eerste waar iedereen naar keek was natuurlijk dat rugnummer, wat zijn ze daar blij mee! 
Toen iedereen de maten had gecontroleerd mochten we ons om gaan kleden. Iedereen 
stond natuurlijk voor de spiegel, want er zou een foto van ons gemaakt worden. De even 
getallen moesten een trainingspak over het tenue aan en deze groep mocht als eerste de 
kantine binnentreden, waar ze werden ontvangen door een groot applaus. Er waren 
meerdere mensen aanwezig, natuurlijk de 2 sponsors, Afra Appel, Jan Peter, Frans en een 
aantal toeschouwers. Daarna volgden de oneven getallen in tenue. In de kantine werden een 
aantal foto’s gemaakt en werd er een tenue aan Sandra overhandigd. Ook Jan Peter en 
Frans lieten hun nieuwe aanwinst zien. Daarna moesten we naar buiten voor de foto, wat 
natuurlijk het spannendste moment van de avond is, he dames?! Na de foto en een applaus 
van ons aan de sponsors en de man achter de nieuwe tenues, mochten we gaan 
warmlopen, inschieten en ons focussen op de wedstrijd. Er hing een redelijk opgewekte, 
maar toch ook zenuwachtige sfeer.. We hebben al eens eerder tegen dit team gespeeld en 
daaruit bleek toch wel dat we redelijk gelijkwaardig zijn, daarom lieten wij hun lekker de 
eerste helft tegen de zon in kijken! De wedstrijd verliep voor ons goed, er werden leuke 
kansen gecreëerd en er werd lekker getikt. Marijke had als keeper nog een hele mooie 
redding wat een achterstand voor ons voorkwam! We kwamen in de eerste helft 1-0 voor te 
staan, maar helaas werd er in de 2e helft toch 1-1 van gemaakt. Zoals ik al zei, we zijn 
gelijkwaardig, hier eindigde de wedstrijd dus ook mee. Het was een spannende wedstrijd, 
maar een gelijkspel was voor een ‘oefenwedstrijdje’ niet verkeerd. In de competitie komen 
we ze weer tegen, dus wie weet pakken we die punten dan toch nog.  We gaan in ieder 
geval morgen ons uiterste best doen om de eerste 3 punten binnen te slepen, want dat zou 
natuurlijk een fantastisch begin zijn.  
 
 
Wij vinden dat de volgende mensen vooraf aan het seizoen een bedankje verdienen: 
 

� Joost en Jelle voor het training geven op woensdag- en vrijdagavond; 
 

� De sponsors voor de sponsoring van onze tenues; 
 

� Frans die de taak als coach voor dit seizoen op zich heeft genomen, waar wij erg blij 
mee zijn; 

 
� En natuurlijk Jan Peter, voor het regelen van alles omtrent de nieuwe tenues (welke 

tenues er moesten komen, wie welk nummer zou krijgen, wie welke maat moest 
hebben, een nieuwe wastas, een nieuwe captainband, een shirt voor Frans en 
gelukkig heeft hij ook nog aan zichzelf gedacht voor een mooi vlaggersshirt). 

 
 
 
Rosan, #8 
(ja ja, nu kan het eindelijk!) 
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Ook dit seizoen nieuwe spelers bij de MA1 van DESS. Anke terug van weggeweest en Joy uit 

Nibbixwoud die via onze andere Nibbiker Roos bij ons terecht is gekomen. Best leuk zo’n 

nieuwe speler, maar ze zorgde er wel meteen voor dat de coach van vorig jaar op zijn vrije 

zondagochtend om 9.30 (!) langs de lijn stond te kijken om de nieuwe aanwinst te zien 

voetballen.  

 

Frans Langedijk is dit jaar degene die op zondag bepaalt waar iedereen staat en hoe er 

gespeeld dient te worden. Sommige spelers waren dan ook te vinden op andere posities dan ik 

gewend was. De eerste 10 minuten waren dan ook dramatisch, al kwam dat niet door de 

opstelling, maar misschien door het vroege tijdstip, de misschien aanwezige kater of de fysiek 

sterke tegenstander. Hoe dan ook, na 10 minuten stond het 0-3 en leek de kans op een goede 

start van de competitie meteen verkeken. Na de 0-3 ging het wel beter en kwamen er wat 

kansen voor Joy, Wieneke en Maartje, maar gescoord werd er nog niet. Vlak voor rust werd 

de 1-3 wel gemaakt. Een mooie bal van Michelle op Anne werd door Anne netjes in de hoek 

geplaatst. Met een beetje hoop op meer gingen de meiden de rust in.  

 

Naast mij stond Frans Klijnsma te kijken en met al zijn ervaring wist hij mij te voorspellen dat 

het vlak na rust 2-3 zou worden en daarna 3-3. Wat er daarna zou gaan gebeuren zouden we 

dan wel zien.  

 

Als u tijdens welke voetbalwedstrijd dan ook de afloop wil weten, zoek dan Frans Klijnsma 

even op. Vlak na rust werd het 2-3 door Roos, iets later werd het 3-3 door Maartje en daarna 

zouden we verder zien. Er was ondertussen wat meer publiek gekomen en dat kreeg een 

geweldige 2
e
 helft te zien. Voor rust was al te zien dat ondanks de stand DESS niet minder 

was dan ASV, maar er werd te onrustig gespeeld en te veel de lange bal gegeven om het ASV 

echt lastig te maken. In de 2
e
 helft was dat iet meer het geval en is ASV nog maar 3x over de 

middenlijn geweest. De ene combinatie was nog mooier dan de andere en bij ieder doelpunt 

groeide het besef dat winst er nog best wel inzat. De verdediging gaf niets meer weg, won 

ieder duel en speelde het middenveld in bij balbezit, het middenveld werkte enorm hard, 

veroverde ballen en deed mee bij elke aanval en voorin werden de ballen er nu wel 

ingeschoten. Na de 3-3 van Maartje kwam de 4-3, waarbij Maartje vanaf eigen helft 3 

tegenstanders voorbij liep en de bal goed binnenschoot. Hierna werd ze meteen gewisseld, een 

publiekswissel volgens de ouders naast mij. Nadat Wieneke iets te hard was gevallen en 

gewisseld was, nam Maartje een corner die via een lichte aanraking van een ASV-verdediger 

in het doel verdween. 5-3 Dus en de overwinning was binnen.  

 

Een groot compliment aan de meiden voor de laatste 75 minuten van de wedstrijd, de eerste 

15 zullen we voor deze keer wijten aan het tijdstip.  

 

Een supporter 
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Voorbereiding DESS MD1 
 

2 Nieuwe trainers, een nieuwe coach, een “nieuw” veld en een nieuwe opstelling. Dit zijn een 

paar van de veranderingen bij de MD1 van DESS. De 2 nieuwe trainers zijn Joost en Jelle die 

Sanne en Sharon opvolgen. Jelle is meteen ook de nieuwe coach. Het “nieuwe” veld waarop 

we spelen is een half veld. Vorig seizoen is de MD1 op groot veld gaan spelen, maar door een 

tekort aan spelers zijn we noodgedwongen weer op een half veld terecht gekomen. De nieuwe 

opstelling die daarbij hoort volgens de nieuwe coach is ook nieuw voor de meiden, maar er 

wordt haar gewerkt om vertrouwd te raken met deze nieuwe manier van voetballen. Gelukkig 

is er ook iets hetzelfde gebleven, want Petra is er nog steeds elke zaterdag. 

 

Heel wat veranderingen dus en dat was te merken in het begin. De trainingen duren iets 

langer, er worden nieuwe oefeningen gedaan en op zaterdag in de wedstrijden heeft iedereen 

nieuwe en andere taken dan voorheen. Ondanks dit alles zijn de resultaten best goed. Op het 

Medemblik-toernooi werden er heel wat overwinningen behaald en waren er af en toe goede  

aanvallen te zien. De grootste meevaller was echter het bekertoernooi. De eerste wedstrijd 

werd met 11-1 van VVW gewonnen. VVW trok zich hierna terug uit de poule, waardoor deze 

uitslag niet meer meetelde. De volgende wedstrijd was tegen Dindua. Dit was een 

gelijkwaardige tegenstander, dat bleek ook aan de uitslag, want het werd 3-3. De laatste 

wedstrijd was tegen VVS. Voor de wedstrijd wisten we dat we moesten winnen om als 1
e
 in 

de poule te eindigen. Om de eerste helft kort te beschrijven: de ruststand was 3-1 voor VVS. 

Ondanks dat er hard gewerkt werd en keeper Maaike er heel wat ballen goed uithield, liep het 

niet. De nieuwe opstelling zorgde nog voor wat verwarring en niet iedereen deed wat hij 

moest doen.  De ruststand was dan ook terecht. In de rust werden er wat mensen op andere 

plekken neergezet en binnen 10 minuten stonden we alweer op 3-3. Zoals bekend was dit nog 

niet genoeg om 1
e
 te worden in de poule en dus door te gaan naar de volgende ronde. 10 

Minuten voor tijd werd het zelfs 4-3 voor ons. Door hard werken van iedereen werd de 

voorsprong vastgehouden en wonnen we de wedstrijd (terecht volgens de coach van VVS). 

Door deze overwinning hebben we een extra bekerwedstrijd verdient later in het seizoen.  

 

Als deze 2
e
 helft het niveau is waarop we verder kunnen bouwen gaat het helemaal goed 

komen dit seizoen. Er is nog een hoop te leren, maar de trainingsopkomst is tot nu toe elke 

keer erg hoog, dus dat komt wel goed. De nieuwe trainers zien het seizoen met vertrouwen 

tegemoet. Een ding is zeker: gezellig wordt het dit jaar zeker, want het plezier straalt van de 

meiden af in en om het veld.  

 
 
 

 

 

 

DESS jeugdspelersraad  
Na een voorzichtige start vorig seizoen gaat de jeugdspelersraad dit jaar echt van start. In de 

jeugdspelersraad zitten van de 3 oudste jeugdteams elk 2 leden. Van de A1 zijn dat Niek 

Nijland en Thom Beuker, van de C1 Jacob Bakker en Mark Swier en uit de MA1 Wieneke 

Klijnsma en Anne Kuip. De bijeenkomsten worden geleid door Sharon Bakker en Jelle van 

IJperen. De jeugdspelersraad zal 4x bij elkaar komen dit seizoen. Er wordt dan onder andere 

gesproken over de situatie binnen de teams en wensen vanuit de spelers.  
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Grasshoppers ME1 – DESS ME1 
 

Vol goede zin vertrokken wij afgelopen zaterdag naar Hoogwoud. De meiden hadden er weer erg veel 
zin in vandaag en aan de mooie akoestiek in de kleedkamer was dat erg goed te merken. ( misschien 
moeten er oordoppen voor de coach in de tas…) 
 
Helaas had deze coach vergeten om inspeelballen mee te nemen, maar de meiden hadden zelf al een 
goede warming up bedacht….paardje rijden. Nooit geweten dat paard rijden iets met voetbal te maken 
had, maar goed de meiden hebben bewezen dat het erg goed te combineren is. 
Mirthe had ook nog voor versterking van ons team gezorgd, ons nieuwste teamlid heeft de naam 
JUMPY!!!! Vanaf deze week zal JUMPY Amy helpen in het doel. Jullie begrijpen vast wel dat het onze 
mascotte is, want wij hebben echt geen 2 keepers nodig in het doel. 
Nadat alle paarden weer op stal stonden en JUMPY flink geknuffeld was begonnen we aan onze 
wedstrijd. 
 
Wij begonnen deze wedstrijd met Karlijn als aanvoerder. Alle meiden hebben echt vreselijk hun best 
gedaan, maar ja de tegenstander voetbalde al duidelijk een tijdje langer samen dan wij. In de 
verdediging hebben Karlijn, Tess en Lisa er voor gezorgd dat Amy niet al te veel ballen op doel kreeg.  
En de meeste ballen die er wel door kwamen had Amy met een flinke duik meestal goed te pakken. Op 
het middenveld hebben Iris en Mirthe echt gevochten om elke bal. Voor in hebben Anne en Margot ook 
menig maal getracht een bal in het doel van de tegenpartij te krijgen. Na zeker 30 minuten spelen vond 
de scheidsrechter toch wel dat wij even rust nodig hadden. Ja, wat wil je nou wij hebben echt wel dorst 
hoor want wij zijn gewent om 25 minuten te spelen. 
 
De tweede helft hadden de meiden zelf wat plaatsen gewisseld en stond Anne in de verdediging en 
Mirthe spits. Helaas had de verdediging het zo druk dat er wel iets meer ballen richting Amy gingen. 
Echter zijn onze meiden echte bikkels en blijven gewoon zelf ook proberen om een doelpuntje te 
maken. Dat lukte regelmatig…bijna, helaas had de tegenpartij ook een keeper in het doel. Na weer 30 
minuten gespeeld hebben heb ik de scheidsrechter eindelijk duidelijk kunnen maken dat het toch echt 
allang tijd was. Ach, hij vond dat ze zo lekker aan het ballen waren…. 
 
Maar goed toen was het eindelijk tijd voor de penalty’s en daar zijn wij bij DESS altijd erg goed in. Tess, 
Karlijn en Lisa schoten hun bal er loeihard in en de rest zat er niet ver naast. Amy had een beetje pech 
toen zij haar schot mocht nemen, haar voet sloeg dubbel. Echter zijn onze meiden zo sportief dat ze 
allemaal haar plaats wilde innemen voor het laatste schot van Grasshoppers. 
Omdat de laatste 2 doelpunten in de laatste 5 minuten van de wedstrijd vielen, hebben wij zelf besloten 
dat de eindstand 5 -0 voor Grasshoppers was. We tellen de laatste 2 gewoon niet mee. 
 
Volgende week moeten wij naar Spartanen. Omdat het kruispunt bij de dr. De Vriesstraat dan 
opgebroken is, heb ik besloten dat wij gezellig op de fiets gaan. Sita zal dan gezellig met ons mee 
fietsen. Wij vertrekken om 8:00 uur bij DESS en het zou fijn zijn als de meiden die op de route wonen 
dan alvast thuis klaar staan. 
 
Verder hebben wij na diep beraad in de auto ook besloten dat oma Boonstra voor ons allemaal zo’n 
mooie rok mag maken, hebben wij gelijk een clubtenue. Oma Boonstra, Margot heeft onze maten. 
Tot zaterdag! 
Angelique 



 

ODESSA                                                                                                                                16 

 

 

 

Verslag DESS E2  - Westfriezen                       12 september2009                                            

 

Vandaag de eerste competitie wedstrijd van het nieuwe seizoen. Fris van start begonnen de 

jongens te voetballen. Sam was keeper, Jacco, LuukB en Simon in de achterhoede.                 

Thijs en Luuk S. in het middenveld en Mathijs en Joost in de voorhoede. Klenroy is 

geblesseerd en doet over een paar weken weer mee, maar was wel aan het kijken om de 

jongens aan te moedigen. We speelden 7 tegen 7 en hadden een wissel.  

Veel mooie kansen gehad van Joost en Thijs, maar de bal wilde er niet in.  

Ook goed verdedigend werk van de jongens achterin Jacco, Simon en Luuk B, zodat 

Westfriezen geen kans maakte om een doelpunt te scoren. 

Mathijs en Luuk S. speelden ook goed naar voren, zodat Joost en Thijs konden scoren.     

Maar dat lukte niet helemaal, zo gingen we met een 0-0 stand de rust in. 

Na de limonade en een kort woordje van Sam en Chris gingen we weer van start.  

"We gaan winnen want we zijn sterker dan de Westfriezen" dat waren de woorden van Chris. 

Luuk S. ging de tweede helft op doel en Sam in het veld. Luuk keepte goed en had een paar 

mooie reddingen. We bleken ook wel sterker te zijn, veel balbezit maar nog geen doelpunt. 

Totdat Sam de kans zag om te scoren 1-0. De Westfriezen kwamen wel terug met een paar 

mooie acties, maar konden geen doelpunt maken. 

Sam en Joost hadden nog een paar kansen maar helaas net naast het doel. Toen floot de 

scheidsrechter de wedstrijd af en we hadden de eerste wedstrijd gewonnen met 1-0.  

Een mooie prestatie door het harde werken van de jongens. 

 

Volgende week uit, om 8.00 uur vertrekken naar Zouaven (Grootebroek). 

Chris en Sam gaan mee, zelf ben ik er niet. Veel succes volgende week. 

 

Groeten Monique. 
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RKEDO F3 – DESS F1 
 

De eerste competitiewedstrijd hadden de jongens hoge verwachtingen na de 2 goed verlopen 

Medembliktoernooien, maar als je weet dat Rkedo 11 F (9 jongens- en 2 meisjes-) teams 

heeft, dan is F3 toch wel behoorlijk  hoog in de rangschikking (vorig jaar speelden we tegen 

de F8). 

Sjoerd als trainer/coach kon vandaag niet mee vanwege zijn eigen voetbalwedstrijd, maar de 

rol van trainer werd goed waargenomen door de vader van Klaas, die een leuke warming-up 

deed met de jongens. We begonnen weer in de vertrouwde opstelling met Maico (aanvoerder) 

op doel; Klaas, Jeroen en Vince achter; Max, Gijs en Peter op het middenveld en Daan met 

Nick voor. We hadden wel 2 wissels, dus de samenstelling veranderde voortdurend. Al snel 

bleek de F3 een paar maten te groot voor ons en vlogen de doelpunten om onze oren. Gijs 

bleek niet heel veel voetbalschoen aan te hebben, maar toevallig had ik voor de wedstrijd een 

paar voetbalschoenen van de moeder van Max gekregen, dus die kwamen heel goed van pas!  

Ze bleken goed te voetballen, want daarna was Gijs lekker op dreef. 

In de rust keken we al tegen een achterstand van 8-0 aan. Hun coach was zo sportief om de 2e 

helft onze wissels te laten spelen, waardoor het toch op een wedstrijd ging lijken. Maico hield 

de ene na de andere bal uit zijn doel, goed geholpen door Jeroen, Klaas, Vince en Daan, die de 

achterhoede kwam versterken. Gijs, Max en Peter kregen meer controle op het middenveld en 

we kwamen zelf ook richting het doel van Rkedo. Nick heeft een paar kansen gehad, maar 

kon het tegen de fysiek sterkere tegenstanders niet afmaken. Peter had ook een mooie actie, 

maar kwam net niet tot het doel. Slechts 2 treffers kregen we tegen in de 2e helft, dus we 

konden toch met opgeheven hoofd het veld verlaten, zeker omdat de penalty's goed genomen 

werden en ook heel goed tegengehouden door Maico, dus dat wonnen we wel met 4-1. 

Hopelijk treffen we volgende week thuis tegen St George F1 wel een gelijkwaardige 

tegenstander. Vergeet niet een handdoek mee te nemen om het zweet er af te kunnen douchen! 

 

Sandra 
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 38 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS           

19-sep   10:00 118914 DESS F1 – st George F1 Maarten Gorter 

19-sep   10:00 107376 DESS E1 – Medemblik E6 Klaas Swier 

19-sep   11:15 144613 DESS MD1 – de Blokkers MD2 Sjoerd Beuker 

19-sep   12:30 99434 DESS D1 – DWB D1 Anita van Arem 

19-sep   14:00 89251 DESS C1 – st George C1 Roland Bontekoning 

Zaterdag UIT           

19-sep 8:00 9:00 111145 De Zouaven E12 – DESS E2 Thijs, Matthijs, Luuk 

19-sep 8:15 9:00 131523 Spartanen ME1 – DESS ME1 OP DE FIETS!!!! 

19-sep 8:30 9:30 121253 RKEDO MF1 – DESS MF1 Nika 

Zondag UIT           

20-sep 11:30 12:30 134166 SSV A1 – DESS A1 Jelle 

20-sep 11:45 12:45 65811 VIOS-W MA1 –DESS MA1 Anne, Marijke, Denise 

      

                                              Programma week 39 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS           

26-sep   10:00 135009 DESS MF1 – RKEDO MF2 Mark Vlaar 

26-sep   10:00 131300 DESS ME1 – VVS 46 ME1 Denise Rood 

26-sep   11:15 142210 DESS E2 – Zuidermeer E1 Anita van Arem 

Zaterdag UIT           

26-sep 8:00 8:45 119309 Spirit’30 F7 – DESS F1 Maiko, Max 

26-sep 8:30 9:15 111191 ALC E2 – DESS E1 Klaas, Stef 

26-sep 12:15 13:15 144614 VVS 46 MD2 – DESS MD1 Floor, Angela 

26-sep 10:30 11:30 96898 De Blokkers D5 – DESS D1 Krijn, Marcel 

26-sep 10:30 11:30 89959 WSW C1 – DESS C1 Martin, Jordy, Jelle 

Zondag THUIS           

27-sep   10:00 65761 DESS MA1 – SVW 27 MA1   

27-sep   14:00 134169 DESS A1 – KSV A2 W. Kistemaker 

 

 

 


