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GSV 1 – DESS 1 4-1 (8-12-2013)
Na twee weken gedwongen rust moest DESS vandaag naar Grootschermer om te spelen tegen GSV
op het ongewone tijdstip van 14.30 uur. Of het aan de gedwongen rust lag of het ongewone tijdstip,
is niet duidelijk maar DESS was zichzelf niet vandaag. Waar iedereen hoopte op een positief vervolg
van het goede optreden tegen HOSV (2-0 winst), werd het één grote teleurstelling.
Vanaf het eerste fluitsignaal van de uitstekend fluitende arbiter Jansen, was er maar één ploeg die
vandaag wilde winnen en dat was GSV. DESS werd vanaf het begin onder druk gezet en met een zeer
gedreven aanvoerder op het middenveld en een snelle behendige rechtsbuiten kreeg DESS de ene
aanval na de andere om de oren. Met kunst en vliegwerk wist DESS in de beginfase de 0 te houden.
Hoofdverantwoordelijke hiervoor was keeper Sjoerd Beuker. Met enkele fantastische reddingen hield
hij GSV van scoren af. En dat ondanks een in het begin van de wedstrijd opgelopen rugblessure
waarvan hij gedurende de wedstrijd steeds meer last kreeg. Uiteindelijk moest hij in de eerste helft
één keer capituleren. Het enige wapenfeit dat DESS hier tegenover stelde was een kans voor Chris
Keesom die alleen op de keeper kon afgaan maar helaas faalde in de afwerking. De ruststand was 1-0
in het voordeel van GSV.
Tijdens de rust hebben we geprobeerd om elkaar op scherp te zetten. Het was per slot van rekening
nog maar 1-0 en we dachten dat we het tij nog konden keren. Maar in de tweede helft bleek al snel
dat het vandaag niet mogelijk was om het wedstrijdbeeld te veranderen. Er was maar één ploeg die
voetbalde en de tegenstander bij tijd en wijle van het kassie naar de muur speelde en helaas was dat
GSV. GSV scoorde snel 2-0 en binnen een minuut maakt Dian Bakker na een goede DESS-aanval 2-1.
Even gloorde er hoop voor DESS maar het zat er vandaag gewoon niet in. Sjoerd heeft DESS nog lang
in de wedstrijd gehouden maar in de slotfase was er ook voor hem geen houden meer aan en
scoorde GSV nog twee keer waardoor DESS een kansloze 4-1 nederlaag leed.
Ik hou er van om een positief verhaal af te steken, maar helaas is dat na deze wedstrijd niet mogelijk.
Als u me vraagt hoe het kan dat DESS vandaag niet thuis gaf, moet ik helaas het antwoord schuldig
blijven. Ik hou het maar op dat het komt, omdat DESS een zeer jong, onervaren elftal heeft. Een elftal
in opbouw dat tot nu toe wisselvallig presteert maar absoluut
de nodige kwaliteiten in huis heeft om in de toekomst iets
moois neer te zetten. We moeten dan ook niet in paniek raken
maar juist de rust bewaren. Komende zondag hebben de
spelers de kans om in de laatste wedstrijd van 2013 tegen het
Flevo van René Kool zich van hun beste kant te laten zien. Ze
zijn dat verplicht aan iedereen die DESS een warm hart
toedraagt maar vooral aan Sjoerd Beuker die zich vandaag erg
eenzaam moet hebben gevoeld. Kom op mannen, laat
aanstaande zondag zien dat het ook anders kan.
Ruud Wiersma
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Dess 2 zit in de lift!
Afgelopen zondag stond een bijzondere wedstrijd op het
programma, namelijk tegen Zwaagdijk 2. Deze ploeg staat
een plekje boven ons en daarom moesten er punten
worden gepakt.
Qua bezetting was het in het begin van de wedstrijd nog
vrij mager, gelukkig wilde John Keesom een helft meedoen
waardoor 11 man op het veld stond. Na deze helft konden
drie helden van het B-elftal aansluiten en was de bezetting
weer dik op orde, Marcel, Wouter en Casper bedankt!
In de eerste helft begonnen we gelijk aanvallend te voetballen, er werd goed overgespeeld en al snel
resulteerde dat in een aantal kansen. Michel kon binnen een kwartier de 1-0 er in prikken, zei het
met enige moeite bij het duel met de keeper. Vrij snel daarna kon de score verder worden
opgevoerd, Jordy kwam voor de keeper en schoot hem spatzuiver de hoek in, 2-0! Toch kon
Zwaagdijk halverwege de eerste helft meer kansen creëren en kwam de verdediging steeds verder
onder druk te staan. Uiteindelijk resulteerde dit in de 2-1. Met deze uitslag gingen we ook de rust in.
Na de rust konden we het niveau van de eerste helft niet meer evenaren. Er werden veel lange ballen
gespeeld en de onderlinge samenwerking liep wat stroever. Toch werden er nog kansen gecreëerd,
zo werd Michel net buiten het zestienmetergebied gevloerd en kon de bal wel nog bij Bjorn krijgen
die ook scoorde. Helaas was er al gefloten en moest er een vrije trap worden genomen. Gelukkig
hebben wij binnen het tweede daarvoor een specialist, genaamd Patrick Huisman die hem snoeihard
de linkerhoek inschoot, 3-1!! Helaas kwamen we al snel weer in de verdediging en kon Zwaagdijk tot
twee keer toe achter elkaar scoren… 3-3. Bjorn de Boer kreeg tussendoor nog een dot van een kans,
maar helaas over…Toch kwamen we na de 3-3 al heel snel weer op voorsprong. Vincent Vermeulen
trapte af en schoot de bal meteen diep richting Jordy. Die schoot het voor de tweede maal weer heel
beheerst in. 4-3!
Toch konden we deze voorsprong niet lang standhouden. Een jammerlijke voorzet van een van de
mannen van Zwaagdijk kwam ongelukkig tegen de arm van uw verslaggever aan, penalty. Deze werd
gescoord en uiteindelijk was de score 4-4.
Kortom een zinderende wedstrijd.
Man of the match: Jordy Kool
Uw verslaggever
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Bedankt selectie,
Bij deze wil ik de selectie en begeleiding bedanken voor de leuke attentie die
ik heb mogen ontvangen na de kijkoperatie van mijn knie.
En Andre bedankt voor het overnemen van het grensrechteren
Jan Keeman

Veteranen Dess – Woudia
Ruime overwinning
Allereerst heel veel sterkte voor Leen; verleden week als keeper tegen Spartanen verstapte hij
zich waardoor zijn kuitbeen gebroken is. Door een min of meer eigen doelpunt verloren wij
helaas met 0 -1. De veteranen van Spartanen met onder andere Silvan Inia in de gelederen
voetballen sterk.

Terug na een blessure maakte Nico K. zijn rentree in de basis tegen Woudia. Binnen 3
minuten stonden we met 0-1 achter door een vrije trap. Het herstel volgde snel. Rob zorgde
voor de 1 – 1, Bert maakte de 2- en 3 – 1; hij is in vorm: wat een dynamiek, techniek,
versnelling, kracht, inzicht en mentaliteit. Na de rust middels een penalty werd het 4 – 1
(Sjaak). Vervolgens het lobje / de wereldgoal van John waarna Ronald er nog drie maakte,
eindstand 8 -1.
Sjaak Mulder
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 15 December Thuis
veld tijd
A

vertrek

14.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

13268

DESS 1 – Flevo 1

C.A.M. Huisman

Zondag 15 December Uit
veld tijd
10.00
12.00

vertrek
9.00
11.00

wedstrijdnr
70921
60978

Uitslagen zondag 08-12-2013
GSV 1 – DESS 1
DESS 2 – Zwaagdijk 2
DESS VE1 – Woudia VE1
DESS B1 – Grashoppers B2
DESS DA2 – ASV’55 DA1
Hugo Boys DA1 – DESS DA1

wedstrijd
ALC B1 – DESS B1
ALC 2 – DESS 2

4-1
4-4
8-1
2-2
4-2
0-4

Scheidsrechter / rijders
Op de fiets

Uitslagen zaterdag 07-12-2013
DESS F1 – Vrone F5
DESS F2 – West-Frisia F6
DESS ME1 – Winkel ME1
DESS C1 – ALC C1
Zwaluwen’30 D3 – DESS D1
Spartanen MC1 – DESS MC1

8-1
3-1
2-0
0-3
1-8
4-3

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
R. Bontekoning Rel.nr. CCNN755
Invullen door coach op wedstrijdformulier

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603
West 1 categorie A standaard elftal
Categorie B overige teams
Afgelastingen van de thuis wedstrijden staan zo snel mogelijk op de Voetbal.nl bij clubs en competities onder zoek
op club (deze week). Ook staan ze zo snel mogelijk vermeld op www.svdess.nl
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Agenda

maandag
zondag.
zaterdag
zaterdag

2 december 2013
5 januari 2014
25 januari 2014
15 februari 2014

Bestuursvergadering
Nieuwjaarsreceptie
Vrijwilligersavond
Dorpsveiling ( 10 jarig Jubilea )

NIEUWJAARSWEDSTRIJD
5 januari 2014
Het programma:
10.00 uur Ontvangst spelers met koffie
11.00 uur Wedstrijd Oud DESS 1 jaren ’80 – DESS A1
12.00 uur Wedstrijd DESS Dames 1 – DESS Dames 2
13.00 uur Wedstrijd DESS1 – OUD DESS jaren ’90
14.30 uur Aanvang nieuwjaarsreceptie
Inlichtingen: Afra en André Appel tel. 591803

Het bestuur van sv DESS, wenst jullie

Een gezond en sportief 2014
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN
Alle spelers van de selectie, de veteranen en de B-junioren worden dit
jaar één keer opgeroepen voor het schoonmaken van de kleedkamers.
Er wordt tijdig in de Odessa aangekondigd welke spelers op welke avond
in de kantine worden verwacht. Hierdoor heeft iedereen de tijd om zijn
agenda te blokken of een vervanger te zoeken. Indien een speler niet op
komt dagen, zullen we deze een boete van 20 euro opleggen. Wanneer
je aan de beurt bent om de kleedkamers schoon te maken, dien je om
19:00 uur aanwezig te zijn. Voor de B-junioren geldt 19:15 uur in
verband met hun trainingstijd.
Het bestuur.
Dinsdag 4 februari
Andre Appel
Bjorn de Boer
Gerrie Moolevliet
Marcel van Schagen
Richard van Diepen
Robin Bontekoning
Tom Beuker

Dinsdag 4 maart
Dave Karel
Jaimy Vlaar
Jouke Ingen
Kevin Slooten
Marcel Bartels
Patrick Huijsman
Sonny v.d. Lagemaat

Dinsdag 1 april
Bert de Vries
Casper Smit
Cliff Bean
Krijn Koning
Laurens Groot
Nick Veltrop
Ronald ten Pierick

Kantinelijst MC1
2 februari Noa Vlaar – Lois Karsten
9 maart Marloes Keesom – Anne van Helden
23 maart Valerie Reus – Anna Hovenier
13 april Sandra Burrei – Tess Karsten
Meiden, hierbij de data wanneer jullie in de keuken
van de DESS-kantine verwacht worden.
Als je niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen.
Het duurt van 13.30 uur tot ca. 17:00 uur.

ODESSA

6

LSVV vr1 – DESS vr1 0-1

1-12-2013

1 december speelden de dames van DESS tegen LSVV. Hoewel we drie meiden moesten
missen hadden we er toch nog 14 over voor een partijtje voetbal en begonnen we met de
volgende opstelling aan de wedstrijd:

Eva
Marije

Baas
Sharon
Roos
Delia
Charlotte

Marijke

Sanne
Vera
Anne
Wat volgde was een spannende eerste helft. In de beginfase leek LSVV de betere partij, maar
later kwamen wij toch ook aan voetballen toe en ging het ongeveer gelijk op tot de thee. Na
rust begonnen we weer in onze vertrouwde 4-3-3 opstelling en had DESS de wedstrijd onder
controle. Het was wachten op een doelpunt en dat wachten werd gelukkig beloond. En met
wat voor een doelpunt! Michelle lag vanaf linkshalf de bal panklaar bij de tweede paal, waar
Anne in kwam lopen en strak binnenschoot. Na deze goal werd het letterlijk buffelen tot het
eindsignaal, wat we gelukkig konden volhouden zodat we nog steeds ongeslagen naar huis
konden rijden.
#6

DESS VR2 – DWB VR1
Vandaag namen we het op tegen de dames van DWB. Voetballen gaat DWB dit jaar iets minder goed
af dan wij, want de dames staan op de 9e plek. Deze moesten we dus sowieso kunnen winnen!
Leonie mocht de eerste helft het paarse keeperstenue dragen en Rosalie was de tweede helft de
geluksvogel. We konden beginnen!
De eerste helft was begonnen en het leek er op dat mijn oproep van vorige week geholpen heeft. Er
stonden vrij veel toeschouwers langs de kant, jeej! Het had misschien ook een klein beetje te maken
met het feit dat het eerste na ons moest voetballen, maar daar hebben we het even niet over.
Jammer genoeg was het niet bepaald een wedstrijd waarvan je wilde dat er publiek langs de lijn staat
want we kwamen al snel op een 0-1 achterstand. Ik was zelf alweer een beetje vergeten hoe de rest
van de wedstrijd precies verliep maar met dank aan Leo ben ik weer helemaal bij. Het ging als volgt:
Na de 0-1 achterstand maakte Wien de gelijkmaker! Helaas maakte DWB daarna al snel een doelpunt
en stonden we weer achter.. 1-2. Gelukkig was Loren weer een zondag vrij en liet ze haar voetjes
spreken. En daar waren de 2-2 en de 3-2, BAM! Oja in de tussentijd was het ook nog ergens rust
maar ik weet niet precies meer wat de stand toen was. Het belangrijkste is in ieder geval dat we wéér
hebben gewonnen! Hihaaaaa.
We staan nog steeds op de tweede plek met 3 punten verschil met HSV, de nummer 1. Volgende
week mogen we wederom thuis spelen en dit keer tegen de dames van ASV 55. Hopen op de
volgende 3 punten!
Lisa
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Hugo Boys VR1 - DESS VR1
Op 8 december stond onze laatste competitiewedstrijd voor de winterstop op het programma. Hugo
Boys was onze tegenstandster, een ploeg waar we nog niet eerder tegen gespeeld hebben. Uit de
statistieken bleek dat de ploeg op de 6de plaats stond, met 24 doelpunten voor en 17 tegen. Wij
stonden nog steeds op de eerste plaats, dus zaak was om dit in ieder geval vast te houden. Uit deze
poule zijn we de ploeg met de minste tegendoelpunten en dit wilden we dan ook graag zo houden.
Tijd voor de wedstrijd...
De opstelling zag er als volgt uit:
Denise
Sharon
Marijke

Roos

Michelle

Lotte
Charlotte

Anne

Vera

Marije
Rosalie

Op de bank zaten: Sanne, Delia, Renate, Suzanne en Eva.
De wedstrijd begon niet erg spectaculair. Wij hadden veel balbezit, maar last van de wind met name
aan de rechterkant. Dit leidde tot veel uitballen en weinig snelheid in het spel. Toch stonden wij strak
op onze mannetjes dus kon Hugo Boys weinig kansen creeren. Na een kwartier gespeeld te hebben
werd Vera weggestuurd en scoorde de 0-1. Na de goal bleven we aardig voetballen, maar bleken de
eindpasses nog niet altijd goed te zijn. Dit zorgde voor wat slorigheden, maar hier profiteerde Hugo
Boys nauwelijks van. Na de derde corner van Michelle, kreeg Lotte een vrije kopkans. De keepster zat
er nog aan, maar de bal vloog opnieuw de goal in; 0-2! Hierna zakten we iets in, waardoor we Hugo
Boys (zowaar) eens op onze eigen helft tegen kwamen. Uiteindelijk resulteerde dit in één goede kans
voor hun, maar Denise redde deze knap. Na deze uitspatting zakte het niveau weer wat terug en
waren wij vooral weer in balbezit. Met een 0-2 stand gingen we de rust in.
In de rust vertelde Nico dat het redelijk ging. Iets zuiniger met
balbezit, dan komen de kansen vanzelf. Er werder een paar
posities gewisseld, waardoor ook de wissels aan spelen
toekwamen. De tweede helft ging van start en gelijk werd er
een kans gecreerd door Marije, maar dit resulteerde helaas
niet in een goal. Na opnieuw druk zetten vanaf onze kant,
kreeg Michelle de mogelijkheid om de 0-3 te maken, maar
helaas trof zij de lat. Hugo Boys kreeg soms iets meer te
zeggen in het veld, maar Denise werd niet erg getest. Tijd
voor ons om ons doelsaldo iets omhoog te brengen, want
kansen waren er genoeg. Een kwartier voor tijd wist Delia de
bal op het middenveld te controleren en schoot strak de bal
in het net; 0-3.
Als toefje slagroom op de taart maakte onze topscoordster
Vera er nog 0-4 van.
De drie welverdiende punten werden in onze tassen mee
naar DESS genomen.
Als afsluiter voor de winterstop zijn we met een groot deel van het team gaan eten in het Sportcafe
in Zwaag. Daar werden de gespeelde wedstrijden nog even besproken onder het genot van een
borreltje, hapje en een klein buffet.
Een geslaagde afsluiter wat mij betreft! En een goede reden om ons onverslagen tijdperk (voor nu)
even te vieren. Hopelijk kunnen we deze goede vorm vasthouden tot na de winterstop, waarna we
opnieuw gaan strijden voor het kampioensschap!

# 13 Sharon
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DESS VR2 – ASV 55 VR1
Vandaag mochten we wederom lekker thuis voetballen en dit keer tegen de dames van ASV. De
wedstrijd begon pas om 14.00 dus we konden allemaal heerlijk uitgeslapen aan de wedstrijd
beginnen.
De eerste helft stond Tessa op doel en mocht Ruben het als scheidsrechter proberen. Met deze
thuisfluiter moesten we de wedstrijd natuurlijk wel gaan winnen. Daar was dan ook snel (na een
prachtige voorzet van Iris) Denise met de 1-0! Johnny stond langs de lijn en was zo lief om Ruben af
te lossen. Onder groot applaus verliet Ruben het veld. De wisseling van scheids gaf de tegenstander
een goed gevoel want al snel kwamen ze op gelijke hoogte, 1-1. Dit was ook de stand waar we de
kleedkamers mee ingingen.
Na thee én limonade (wat een luxe) gedronken te hebben, waren we helemaal klaar voor de tweede
helft. Mariska was zo lief om weer op doel te gaan, topper! Na een tijdje in de kou op onze
tegenstander gewacht te hebben mochten wij dan eindelijk aftrappen. Juudje liet even aan haar
familieleden langs de lijn zien waarom ze gekomen waren, en scoorde na een prachtige aanval het
lelijkste doelpunt ooit. Maar het stond wel 2-1! Jammer genoeg maakte de meiden van de ASV ook
weer een doelpunt waardoor de stand weer gelijk was, 2-2. Maar daar was Iris met haar Beerepootkrul, 3-2! Wat een heerlijk doelpunt! Als kers op de taart scoorde Tessa na wederom een prachtige
pass van Iris de beslissende 4-2. Onze reeks gaat lekker en ook de laatste wedstrijd van 2013 hebben
we gewonnen! Nog even een shout-out naar Mariska die o zo lekker gekeept heeft de 2e helft!
Even de doelpunten van de 1e helft van het seizoen op een rijtje:
Iris
Loren
Wieneke
Judith
Lisa
Maartje
Denise
Tessa
Melanie
Mariska
(Vera

10!
9
8
6
6
2
2
2
1
1
2 maar zij deed mee voor spek en bonen ☺)

Dit zijn maar liefst 122 doelpunten in totaal. Niet verkeerd
toch?
We zijn als 2e in de poule geëindigd en zullen na de
winterstop tegen de andere bovenste 5 teams in het rijtje
strijden om het kampioenschap. Let’s do this whoop
whoop!
Lisa
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SRC B1 – DESS B1
Afgelopen zondag moesten we naar Schagen afreizen om tegen SRC B1 te voetballen.
Vooraf werd dit ingeschat als een lastige uitwedstrijd, aangezien deze ploeg maar weinig
tegendoelpunten geïncasseerd heeft en gezien het statistische feit dat de B1 onder de leiding
van Roland alle wedstrijden hebben verloren.
Zonder Matthijs( nog geblesseerd)en zonder coach Maickel( vaderlijke plichten), maar met “enfant
terrible" Timo en met onze vaste invallers Huub en Luuk begonnen we aan de wedstrijd.
Na een wat timide begin, zonder echt kansen te creëren, maar ook zonder iets weg te geven, viel de
0-1 eigenlijk uit het niets, Jeroen trapte de bal uit een doeltrap na 25 min. "lang" over de verdediging
van SRC en Robin geloofde in deze schijnbaar onhaalbare bal(fff de turbo erop) en maakte er
uiteindelijk op beheerste wijze 0-1 van, 5 min later brak Robin op links door, na een mooie pass van
Nick V en legde vervolgens de bal keurig bij de 2e paal neer, Luuk maakte nog wel een sliding ( op
kunstgras), maar kwam net een teentje tekort om de 0-2 er in te glijden.
Zo'n 5 min voor het einde van de 1e helft diende zich eigenlijk de enige serieuze kans van SRC aan,
Sonny moest voor de enigste keer zijn meerdere erkennen in zijn uitstekende tegenstander, die
zette vanaf de rechter flank de bal netjes voor, maar de spits van SRC tikte de bal, gelukkig voor ons
althans, net aan de verkeerde kant van de paal. In de tegenaanval had Wouter de 0-2 op de schoen,
maar de keeper keerde uiteindelijk op fabuleuze wijze de inzet van Wouter ( na een prachtige en op
wilskracht uitgevoerde rush), wat uiteindelijk resulteerde in een 0-1 ruststand.
In de rust spraken we af dat we in de 2e helft "de druk" er
goed op zouden houden, want we waren het er over eens
dat we deze wedstrijd niet hoefden te verliezen en deze
afspraak kwamen we na, met passie , strijd en veel beleving
gaven we onze tegenstander geen kans meer en het was
dat Jaimy nog een (zeldzaam) slippertje maakte en dus de
kans op de 1-1, maar deze mogelijkheid werd
niet benut door SRC, dankzij Jeroen kon een doelpunt
verijdeld worden.
Na zo'n 15 minuten maakte Wouter er 0-2 van, ook deze
keer stoomde Wouter vanuit de verdediging naar voren en
waar "Wout" in de 1e helft nog jammerlijk miste in een
soort gelijke situatie, schoot hij deze keer wel de bal gemikt
en snoeihard tegen de touwen. Met nog 15 minuten te
gaan viel de definitieve beslissing, Jeroen nam wederom
een perfecte doeltrap en de bal vloog weer over
de verdediging van SRC en na wat "kunst en vliegwerk" en doorzettings vermogen van Robin maakte
hij er 0-3 van. Dat we eigenlijk een strafschop tegen zouden moeten krijgen( extreem forse
bodycheck Jamie) en 1tje voor, want Krijn werd duidelijk onderuit geschoffeld in de 16 en dat Nick,
Luuk, Huub( en Robin voor open doel ☺) nog kansen kregen op een grotere uitslag, doet niks af aan
het behaalde resultaat.
Volgende week nog thuis tegen Grasshoppers B2 en de week daarop(als de weergoden ons
welgezind zijn) de kraker tegen ALC om het najaars kampioenschap.
En de dank gaat, namens het team, uit naar Huub en Luuk die wederom bereid waren om het team
compleet te maken.
Ps: De wedstrijd tegen Grasshoppers B2 is inmiddels gespeeld en waarvan ik nu kan zeggen dat
het een uiterst onsympathieke , spijkerharde , bij het gemene af , zelfs met karate trappende, ploeg
is en die met 4 gele en 1 rode kaart de wedstrijd volbracht hebben en het ergste is, dat ze nog trots
zijn ook op behaalde resultaat met hun schandalige manier van spelen, oja, Jeroen moest “en
passant”nog naar het ziekenhuis met een gescheurde wenkbrauw, terwijl men vanuit Grasshoppers
kant beweerde dat de speler Jeroen niet eens raakte.
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Wedstrijdverslag

Dess B1 – Grasschoppers B2

Zondag 8 december mocht de B1 aantreden tegen de B2 van de voetbalclub uit Hoogwoud we
waren allemaal keurig op tijd op 1 misverstandje na. Ook waren we allemaal super gemotiveerd want
het najaar kampioenschap begint toch wel heel erg dichtbij te komen .Nadat de technische dienst
(bedankt Arie ) het doel bevrijde met een zaag want de sleutel van het slot was afgebroken en de
tweede sleutel was nergens te bekennen kon de wedstrijd aan het officiële gedeelte beginnen te
weten op één lijn staan en dan de tegenstanders een hand geven en een sportieve wedstrijd toe
wensen maar hier straks meer over. Het was gelijk al te merken dat de tegenstander er van flink in
gaan hield dat is op zich niet erg alleen jammer dat het niet op een sportieve manier ging waardoor
we op zo`n 20 meter van het doel een vrije trap kregen die Robin er prachtig mooi in schoot. We
bleven domineren en goed spelen terwijl de grasschoppers door bleven gaan met hun harde spel. Na
een mooie voorzet van Timo kon Robin de 2-0 binnen schieten. Het verdedigen ging zo af en toe
rommelig en dat koste ons dan ook een tegendoelpunt verder stond Jeroen goed zijn mannetje en
liet dan ook zien dat vol vertrouwen in het goal stond. De rust was aan gebroken en daar spraken we
af dat we ons minder van de bal zouden laten zetten en ook ons mannetje zouden staan maar dan op
een nette manier. De tweede helft gingen de spelers van de tegenpartij nog even verder in hun
schandalige manier van spelen en haalde een speler gewoon door op onze keeper in het zestien
meter maar volgens een medespeler van hem werd Jeroen niet geraakt hij moest alleen wel het veld
verlaten met een bloedende hoofdwond om het vervolgens te laten hechten (maar hij werd niet
geraakt). En nu werd Sonny omgetoverd tot sluitpost van het elftal en na wat omzettingen stonden
we toch weer redelijk stabiel te voetballen. De overtredingen van de tegenpartij werden er niet
minder om en moesten wij toch helaas nog een tegendoelpunt incasseren. Mede doordat zowat alle
aanvallen werden afgevlagd voor buitenspel kwamen wij niet zo heel vaak in de buurt van het tegen
doel. Helaas eindigde de wedstrijd in 2-2 lang niet slecht tegen een tegenstander die 4 gele en een
rode kaart heeft mogen incasseren. Ik ben na zo`n wedstrijd toch wel weer trots op de spelers van
onze B1 dat ze niet zulk gedrag vertonen in het veld zoals ik vandaag heb gezien want dat had weinig
met het spelletje voetbal te maken als je constant met twee benen slidings neemt en halve karate
trappen vertoont op het veld. Op naar volgende week de Kraker tegen ALC B1 waarin we hopen op
veel publiek want de winnaar zou zomaar eens de najaar kampioen kunnen worden.
Denk aan de training jongens en tot volgende week

Maickel
P.s. Huub , Luuk en Klaas uit de C 1 bedankt
voor het invallen
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Wedstrijdverslag

Dess F1 – Vrone F5

Op zaterdag 7 december mocht de F1 voetballen tegen de F5 van de voetbalclub Vrone uit ST.
Pancras. Het weer begint al wat kouder te worden maar de kanjers stonden toch te popelen om te
mogen voetballen nadat de scheidsrechter (Luuk Singelenberg) had getost kon de wedstrijd
beginnen. Vroone mocht aftrappen maar we zette meteen goed druk en pakte goed de bal af en
speelde ook meteen op de helft van de tegenstander als wij balverlies hadden voorin werd er door
Daniël en Lars keihard gewerkt om te bal weer terug te veroveren en als die het niet lukte kwamen
ze altijd nog Wout en Jesse tegen die de bal dan weer goed naar voren schoten. Zo ontstond ook
door mooi samen spel en een schot strak in de hoek door Seth het eerste doelpunt voor Dess. We
hielden meteen goed overwicht op het veld wat als resultaat had dat Daniël de 2-0 binnen schoot.
Jullie bleven mooie dingen laten zien door mooi samen spel en goed over te spelen waardoor Cas de
3-0 maakte. Ook Vrone kwam een keer op de andere speelhelft en maakte toen een tegendoelpunt.
We waren niet in de war geraakt door deze actie en Lars maakte met een heel mooi schot weer 4-1.
De wedstrijd ging verder en iedereen deed heel goed zijn best zo ook Cas die tijdens een
verdedigende actie zelfs een beetje geblesseerd raakte maar door een goede verzorging toch weer
snel verder kon. De tijd ging erg snel en voor iedereen het door had was het alweer tijd voor de rust
en dus lekkere limonade. In de kleedkamer kwam er een grote wisseltruc want Jordi en Wout gingen
van positie ruilen. Nadat de limonade op was en de kleding was geruild konden we weer vol goede
moed aan de tweede helft beginnen we waren ook nu weer dreigend voor het doel van Vrone maar
moesten toch hulp krijgen van een speler van hun voor ons 5e doelpunt. In de verdediging liet Jordi
zien dat ie daar ook zijn mannetje kan staan en in het doel had Wout ook nog een paar goede
reddingen. Jesse hield alles goed in de gaten en zat met grote regelmaat er nog even tussen met zijn
voet net zoals Lars en Daniël die ook deze wedstrijd weer heel wat hebben afgerend. Het samenspel
in de voorhoede tussen Cas en Seth had ook nog als resultaat dat Seth een hattrick kon maken. Dit
was de laatste wedstrijd in de najaarscompetitie en is voor jullie de winterstop begonnen het trainen
gaat natuurlijk nog wel gewoon door.
Groeten Maickel

Beslissingswedstrijd najaarscompetitie B1
Gevraagd: Toeschouwers voor het duel van ALC B1 tegen DESS B1
Wanneer: Zondag 15 December om 10 uur
Waar:

Sportpark van ALC

Waarom: Dit kan zomaar eens de beslissingswedstrijd in de najaarscompetitie worden en de jongens van de B1 best wel willen worden
aangemoedigd.
Dus komt allen en het liefst in grote getalen naar Abbekerk om deze jongens
een hart onder de riem te steken en ze aan te moedigen.
Tot zondag 15 december Maickel
ODESSA
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DESS MC1 – FC Medemblik MC2: 4-0
Na een geslaagde Sinterklaasviering met het hele team op donderdag, begonnen we met het
staartje daarvan. De Sint had nog wat cadeautjes voor het hele team langs gebracht,
waaronder sponzen, vulling voor de snoeptrommel en twee mutsen voor de begeleiders.
Bedankt Sint!
Ook de rijmen en gedichten van de Sinterklaasavond waren nog niet vergeten. Vooral Sandra
heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten op dat gebied.
Na dit hele verhaal was het tijd om ons bezig te houden met de wedstrijd van vandaag. Wij
staan zesde in onze poule van 12 teams. Na de winterstop wordt de poule in tweeën gedeeld.
De bovenste 6 teams spelen tegen elkaar en de onderste 6 ook. Wij willen graag bij die
bovenste 6 teams horen, omdat we dan wat spannender tegenstanders treffen. Om dat te
bereiken moeten we dus wel zesde blijven en niet zakken op de ranglijst. Winnen was dus
belangrijk. FC Medemblik staat elfde, maar is niet zo slecht als je zou denken. Ze verliezen
vaak, maar nooit met grote cijfers.
De blessuregolf waar we mee te maken hebben gehad is bijna voorbij. Anna keept weer en
Tess mag weer een stukje van de wedstrijd meedoen. Alleen Anne is er nog niet bij, al traint
ze wel weer. Veel keuze dus voor de coach om een opstelling te verzinnen. Hij bedacht het
volgende:
Anna
Margot
Bente

Noa
Mandy
Lisa

Marloes
Karlijn

Lois

Irene
Merel

Wissels: Sabine, Sandra, Valerie, Tess
We bleken al snel iets beter te zijn dan FC Medemblik. Irene maakte al na 2 minuten de 1-0
na een mooie solo. Hierna duurde het een tijdje tot de volgende goal. Er waren veel mooie
aanvallen, waarbij vooral ons middenveld erg goed overspeelden, maar pas 10 minuten voor
de rust scoorde Karlijn met een afstandsschot de 2-0. Nog voor rust werd het 3-0 door Lisa.
Een corner die zij nam werd door Sandra aangenomen en teruggelegd op Lisa, die met haar
linker de keeper verraste in de korte hoek.
Na de rust werd het spel iets minder, mede doordat de opstelling behoorlijk werd veranderd
om iedereen evenveel te laten spelen. Sandra had met een mooie pass op Irene ook een
aandeel in de laatste goal. Ze speelde de bal tussen de verdediging door op Irene, die de bal
netjes langs de keeper in de hoek plaatste.
Volgende week spelen we tegen Spartanen in Wognum om 10.15. Spartanen is de nummer 7
van de ranglijst en dus onze concurrent om plek 6. Als wij winnen of gelijkspelen zijn we
zeker van plek 6. Kom ons dus aanmoedigen, alle hulp is welkom!
Jelle
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DESS ME1
Een uniek voetbalseizoen, in 1 keer helemaal uitgespeeld zonder afgelastingen.
Een nieuw meisjesteam voor DESS, de ME1. En dan uitkomen in de 1e klasse
01, de sterkste meisjes E poule in deze omtrek. Een zware kluif voor Wies, Kim,
Alexandra, Marit, Esmee, Myrthe, Megan en Mariët.
Een aantal wedstrijden is met groot verschil verloren, de bovenste 3 ploegen
waren echt een paar maten te groot. Maar de andere 9 teams waren goed aan
elkaar gewaagd. Zo is er een aantal keer met 1 doelpunt verschil verloren, maar
ook met 1 doelpunt verschil gewonnen.
Vorige week hadden we een zware wedstrijd tegen de nr. 2, Always Forward.
Wel lukte het Myrthe om tussen alle verdedigers door de bal naar Mariët te
schieten, die goed raak schoot en daarmee onze eer wist te redden. Eenmaal
terug in de kleedkamer bleek Zwarte Piet de voetbaltas vol met cadeautjes
gegooid te hebben! En er zat ook nog een mooie rijm bij, met voor iedereen een
goed woordje. Zo gingen we toch met een heel goed gevoel naar huis.
Bedankt!!!
Afgelopen zaterdag was de laatste wedstrijd, thuis tegen Winkel. Met veel inzet
wisten de meiden deze wedstrijd winnend af te sluiten, in de stromende regen.
De wedstrijd speelde zich voor een groot deel op het middenveld af. Marit kreeg
speciale complimenten als kleinste maar felste dame op het veld. DESS kreeg
wat kansen, Winkel eigenlijk niet, en Myrthe wist 2 keer te scoren, dus de laatste
punten werden netjes binnengehaald. Daarmee is DESS ME1 door 5
overwinningen te behalen als 6e van de 12 teams geëindigd, keurig in het
linkerrijtje zoals ze dat wel noemen. Een geweldige prestatie voor dit nieuwe
team!
Hierbij onze doelpuntenmakers en penalty-kanjers op een rij:
doelpunten
penalty's raak
Esmee
2
Wies
5
Kim
1
8
Myrthe
11
5
Marit
1
Alexandra
2
Megan
5
Mariët
5
6
Meiden, hartstikke goed gedaan en wat zijn jullie een leuk en gezellig team
samen!
Nu hebben we even geen wedstrijden meer, in januari gaan we in de zaal
voetballen en daarna gaan we in een nieuwe competitie op het veld spelen.
Lekker blijven trainen en vooral goed blijven oefenen met op doel schieten!
Sandra
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WINTERZAALVOETBAL
2014 F & E-PUPILLEN

VANAF

Zaterdag 04 JANUARI 2014
tot

Zaterdag 25 JANUARI 2014
Elke zaterdag van 9.00 uur tot ±18.00 uur
DEELNEMENDE VOETBALVERENIGINGEN:

AGSV

MOC

ODESSA

ALC

Opperdoes

DESS

DWB

Twisk TSV

Hauwert’65

RKVV Zwaagdijk
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SPORTHAL:
DE TRIPKOUW (CAFE DE POST MIDWOUD)
BELANGRIJKE PUNTEN WINTERZAALVOETBAL.
• E.H.B.O. spullen zullen tijdens de wedstrijden aanwezig zijn.
De desbetreffende verenigingen zullen zelf voor de E.H.B.O spullen moeten zorgen.
• Wij verzoeken U er zorg voor te dragen dat er geen flesjes, glazen, blikjes, papier of ander
afval op het terrein, zaal of in de kleedkamer blijft slingeren. Gelieve dit in de daarvoor
bestemde bakken te deponeren.
• De laatste teams van de dag dienen de kleedkamers weer leeg op te leveren.
• Na het omkleden je kleding in je tas stoppen.
• Het verdient aanbeveling dat spelers geld en andere waardevolle voorwerpen aan hun
begeleiders/sters in bewaring geven.
• Voor eventueel vermissing van goederen of anderszins, kunnen noch de verenigingen
noch
de beheerders van de sporthal persoonlijk, aansprakelijk worden gesteld.
• De begeleiders/sters zijn verantwoordelijk voor hun eigen team, alsmede voor de toestand
waarin de douches/kleedruimtes worden achter gelaten.
• Beschadigingen aan de eigendommen van de sporthal en van de Gemeente Medemblik
kunnen en zullen op de eventuele dader(s) en verenigingen worden verhaald.
• De scheidsrechters indelen vanaf de B-junioren (ca. 15 jaar) indien mogelijk.
• De limonade dient in de kleedkamers genuttigd te worden. De coaches halen de tree met
limonade op en brengen de tree weer terug naar de bestuursdienst.
• Het is tussen de wedstrijden niet toegestaan zich op te houden in de ruimte nabij het
toestellenhok.
• Houdt rekening met de kleedruimte.
• Supporters en de ouders van de kinderen dienen boven op de tribune te gaan zitten en niet
in de zaal. Coaches en spelers(-sters) bevinden zich alleen in de zaal.
• Elke vereniging dient zich te houden aan de teamindeling. Dus dat zwakke teams ook zwak
blijven en sterk ook sterk blijven. Dan blijft het voor iedereen leuk.

• Niet voetballen in aparte ruimtes.

ODESSA
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SPELREGELS WINTERZAALVOETBAL.
• Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB.
• De sporthal mag niet worden betreden met zwarte zolen.
• Alle vrije trappen zijn indirect (dus in tweeën), behalve:
• Een overtreding binnen het doelgebied, dit geeft een penalty.
• Er mogen ABSOLUUT geen slidings worden gemaakt tijdens de wedstrijden.
Wordt bestraft met een vrije trap.
• Bal tegen het plafond wordt bestraft met een scheidsrechtersbal.
• Alle vrije trappen moeten in tweeën worden genomen.
• De beslissing van de scheidsrechter is bindend. Over een beslissing kan niet
worden gediscussieerd.
• De wedstrijden duren ±11 minuten zonder rust. Voor tijden zie speelschema.
• Het eerst genoemde team neemt de aftrap.
• De elftallen dienen 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd klaar te staan.
• Er kan vanaf elke plek worden gescoord.
• De tijdwaarneming wordt door de scheidsrechter zelf bijgehouden.
• De bal niet afklemmen tussen de benen of zitvoetballen, want dan wordt een
scheidsrechtersbal gegeven.
• De andere voetbalverenigingen dienen GEEN ballen zelf mee te nemen.
• Er zijn geen uitlijnen meer. Er zijn ook geen achterlijnen. Alleen wanneer de bal
over de banken in de wachtruimte terechtkomt, wordt de bal ingeschoten door
de andere partij.
• Er mogen geen banken staan binnen het speelveld (dus b.v. tegen de lange kant).
• De keepers mogen de bal alleen gooiend in het spel brengen. De keeper mag
de bal dus niet uitschieten. Schieten vanaf de grond mag wel.
• De scheidsrechters mogen bij een grove overtreding of belediging een speler
voor 2 minuten of zelfs voor de rest van de wedstrijd het veld uit sturen.
• We spelen met 4 spelers en 1 keeper, zowel bij de E als bij de F-pupillen.

Hierop mogen geen onderlinge uitzonderingen worden gemaakt door de
begeleiders.

• NIET VOETBALLEN IN DE RUIMTES NAAST HET SPEELVELD.
ODESSA
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Ook dit jaar is er weer een actie van Serious Request.
3 Dj van radio 3 FM sluiten zich een hele week op in het glazen huis in Leeuwarden. Om zo
weer geld op te halen voor een goed doel.
Dit jaar is het doel: “Kinderen die sterven door diarree”.
Ook de kinderen van de Kraaienboom komt dit jaar in actie om geld in te zamelen.
Babet , Peter en Sjoerd uit groep 8 hebben een aantal acties opgezet.
Op school worden statiegeld flessen ingezameld.
Maar zij gaan ook een sponsorvoetbalwedstrijd organiseren tussen de leerlingen tegen de
juffen, meesters en ouders.
De wedstrijd is op het Dess veld op vrijdag 13 december om 17.00 uur.
Meedoen kost € 1,50 en aan de toeschouwers wordt € 0,50 gevraagd. Alles komt te goed aan
Serious Request.
Doe allemaal mee en geef je op bij de Kraaienboom en steun zo Serious Request.
Babet, Peter en Sjoerd
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OUDERS OPGELET!
Als het eerste elftal thuis een wedstrijd voetbalt, verzorgt DESS een loterij in de
pauze om de clubkas te spekken.
Daarbij kunnen wij de hulp van een paar kinderen uit de bovenbouw van de
basisschool goed gebruiken. Het is de bedoeling dat de aangewezen
kinderen zich om 13.35 op de betreffende datum melden in de kantine
bij een barmedewerker. In de kantine krijgen zij instructie over het loten
verkopen bij de ingang van het DESS-terrein aan de bezoekers.

De volgende kinderen D- en ME-pupillen worden op
onderstaande datum om 13.35 in de DESS kantine
verwacht:
2 februari
Kim v. Diepen – Mariet v. Diepen
9 maart
Jeroen Vlaar – Klaas Burrei
23 maart
Femke Singelenberg – Wies Wagemaker
13 april
Marit de Boer – Megan Verhoeven
Als je niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen.
Dat mag ook iemand zijn die geen lid is van DESS.

Het duurt van 13.30 uur tot ca. 15:00 uur.
(Zie voor gedetailleerde informatie de bewaar-Odessa)

DESS loterij
Oproep !
Heb je thuis nog nieuwe spulletjes staan, waarvan je denkt: Wat moet ik ermee?
Voor de loterij van DESS kunnen wij ze misschien nog wel gebruiken.
Dus heb je nog iets staan wat ook nog in de originele verpakking zit,
zoals bv, aardewerk, sfeerlichtjes, dienblaadjes, etc. denk dan eens aan ons.
Je kunt je spullen inleveren bij Tineke Slagter, Dr. de Vriesstraat 24.
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Benningbroek / Sijbekarspel
Beste sportvriend,
Natuurlijk heeft ook u een warm gevoel voor de sv DESS.
DESS wil graag een belangrijke rol blijven spelen binnen de dorpskernen Benningbroek en
Sijbekarspel. Vele vrijwilligers helpen daarbij een welkom handje.
Financieel kan DESS echter altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken, daarom is er de
‘Vrienden van DESS’.
Deze vriendenclub is in eerste instantie opgericht om ook particulieren in de gelegenheid te
stellen een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Naast privé-personen, elftallen en
vriendenclubs staat deze mogelijkheid natuurlijk ook open voor bedrijven. De bijdrage is € 20
per jaar. Daarvoor wordt u vermeld op het grote bord in de gezellige DESS-kantine. Met uw
bijdrage zullen tevens met name voor de jeugd extra aktiviteiten kunnen plaatsvinden en
bijvoorbeeld ook broodnodige spelattributen kunnen worden aangeschaft.
Wij hopen uw aanmelding binnenkort te kunnen noteren, alvast namens bestuur onze hartelijke
dank.
U kunt zich aanmelden voor de ‘Vrienden van DESS’ bij André Appel, Dr. De Vriesstraat 51,
1654 JV Benningbroek. Tel. 0229-591803. E-mail adres; a.appel@quicknet.nl. U kunt uw
bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening nr. 978096320 o.v.v. ‘Vrienden van
DESS’.
PS
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Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie
het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen.
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