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DESS 1 – Kreileroord 1
Vandaag stond voor het eerste elftal van DESS de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen
op het programma. Tegenstander in deze eerste wedstrijd was net als vorig seizoen Kreileroord.
DESS heeft een goede oefenperiode achter de rug en het is duidelijk dat de selectie dit seizoen
sterker en breder is geworden. De doelstelling is dan ook om bovenin mee te draaien en mee te doen
voor het kampioenschap. Zo’n eerste wedstrijd is daarom dan ook superbelangrijk en daar waren de
spelers van doordrongen.
Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Kooy was duidelijk dat Kreileroord een maatje te
klein is voor DESS dit seizoen. Met fris aanvalsspel werd het doel van Kreileroord gezocht. DESS had
veel balbezit en creëerde enkele kansen die niet werden benut. Het duurde zo’n 20 minuten toen de
ban werd gebroken door Nick Hiemstra. Na een individuele actie schoot hij de bal trefzeker achter de
Kreileroord-goalie, 1-0. De treffer werkte bevrijdend. DESS bleef rustig voetballen en combineerde er
lustig op los. De tweede treffer, na vlot combinatiespel, werd gescoord door Arthur Admiraal, 2-0.
DESS had weinig te vrezen van Kreileroord. Bij de sporadische tegenaanvallen die de verdediging van
DESS kreeg te verwerken, grepen de verdedigers steeds goed in. Voor rust werd de wedstrijd
eigenlijk al beslist, want Nick Hiemstra scoorde uit een moeilijke hoek de 3-0.
In de tweede helft met de verse krachten Niels Kuip en Dian Bakker startte DESS ijzersterk. De
spelvreugde en gretigheid dropen er van af. En met Nick Hiemstra heeft DESS dit seizoen een
trefzekere spits in huis. Hij was verantwoordelijk voor de 4 en 5-0 en completeerde hiermee zijn
hattrick. DESS had nu helemaal geen tegenstand meer van Kreileroord en het werd een
galavoorstelling. DESS liep uiteindelijk uit naar een onvoorstelbare 9-0 overwinning. Ruben
Kistemaker scoorde de zesde treffer. Dian Bakker, die vorig seizoen moeizaam tot scoren kwam,
dacht wat Nick Hiemstra kan, dat kan ik ook. En hij scoorde een zuiver hattrick waarbij de ene aanval
nog mooier was dan de andere. DESS heeft hiermee zijn visitekaartje afgegeven en de eerste
dikverdiende overwinning van het prille seizoen behaald. Wat deze overwinning waard is voor het
vervolg van deze competitie valt op basis van deze wedstrijd niet te voorspellen. Daarvoor bood
Kreileroord te weinig tegenstand. Volgende week speelt DESS uit tegen Wieringerwaard. Dat wordt
een heel andere wedstrijd en de eerste echte graadmeter van dit seizoen.
Opstelling:
Sjoerd Beuker, Fred van de Ven, Dirk Jan Doodeman (65. Patrick Huijsman), Niek Nijland, Harm op de
Kelder, (46. Niels Kuip), Arthur Admiraal, Pieter Schuit, Ruben Kistemaker (C), Lars Dol (44. Dian
Bakker), Nick Hiemstra en Chris Keesom.
Ruud Wiersma
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Wieringerwaard 1 – DESS 1
De tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen was voor DESS direct een kraker. Tegenstander
vanmiddag was het uit de vijfde klasse gedegradeerde Wieringerwaard. Voor DESS dus een mooie
test om te kijken waartoe het dit seizoen in staat is. Na het nuttigen van de vorige week verdiende
soep (het was heerlijk Afra) en de wedstrijdbespreking vertrokken we naar Wieringerwaard. Het veld
in Wieringerwaard lag er perfect bij en het was lekker voetbalweer, dus uitstekende omstandigheden
voor een heerlijke pot voetbal.
Dat ook Wieringerwaard dit seizoen plannen heeft om hoog te eindigen, was vanaf het begin
duidelijk. Wieringerwaard startte feller dan DESS en de eerste 10 minuten had Wieringerwaard het
betere van het spel. DESS werd hierna wakker, paste zich aan aan het niveau van de tegenstander en
pakte het heft in handen. DESS had het meeste balbezit en was vaak op de helft van de tegenstander
te vinden. In het middendeel van de eerste helft had DESS op 0-1 moeten komen. Chris Keesom en
Ruben Kistemaker hadden goede mogelijkheden maar scoorden helaas niet. Wieringerwaard bleef
loeren op fouten van DESS, want als die werden gemaakt, braken ze razendsnel uit en was het
oppassen voor de verdediging van DESS. De laatste fase van de eerste helft werd DESS slordiger.
Voorin duurde het allemaal wat te lang en bij balverlies was Wieringerwaard gevaarlijk. DESS had
geluk dat een Wieringerwaard-speler uit een counter de bal op de lat schoot, want anders had het
met een achterstand de rust ingegaan. Nu bleef het 0-0 en konden de spelers na een enerverende
eerste helft van de thee gaan genieten.
De tweede helft was net begonnen, toen DESS op voorsprong kwam. Na een aanval waarbij
uiteindelijk alle DESS-aanvallers waren betrokken, belandde de bal in het 16-metergebied voor de
voeten van Arthur Admiraal. Deze twijfelde niet en schoot de bal bekeken in de verre hoek, 0-1.
Waarbij je verwacht dat de treffer bevrijdend zou werken en DESS zou doordrukken, gebeurde dat
niet. Het spel werd slordiger en DESS werd achteruit gedrongen door Wieringerwaard. Vanaf dat
moment werd het de wedstrijd van DESS-keeper Sjoerd Beuker. Wieringerwaard kreeg enkele kansen
waarbij Sjoerd steeds zijn mannetje stond. DESS behield in die fase mede daardoor de minimale
voorsprong. Wieringerwaard nam steeds meer risico en net op het moment dat het besloot om 1 op
1 te gaan spelen, scoorde DESS in de 71-ste minuut 0-2. Maker van deze belangrijke treffer was Nick
Hiemstra. Nick had het lastig vanmiddag met zijn directe tegenstander maar bij één van de weinige
keren dat hij 1 tegen 1 met hem kwam te staan bewees hij zijn klasse. Na deze treffer hoefde het niet
mooi meer bij DESS. De spelers stroopten de mouwen op en bleven ongelofelijk hard werken. Sjoerd
verrichte nog enkele goede reddingen en bijna was DESS nog op 0-3 gekomen door Lars Dol. Zijn
goede uithaal toucheerde echter de lat. Na een hectische slotfase floot de scheidsrechter voor het
eindsignaal en had DESS een zwaarbevochten overwinning op zak. Volgende week ontvangt DESS
Zuidermeer. De eerste derby van het seizoen. Komt allen naar het sportpark aan de sportlaan, want
het is de moeite waard.
De opstelling:
Sjoerd Beuker, Fred van de Ven, Dirk Jan Doodeman, Niek Nijland, Harm op den Kelder, Arthur
Admiraal, Pieter Schuit, Ruben Kistemaker, Dian Bakker (60. Lars Dol), Nick Hiemstra, Chris Keesom
(75. Niels Kuip)
Ruud Wiersma
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 21 September Thuis
veld tijd
A
A
B
A

vertrek

14.00
11.45
10.00
10.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

38664
120814
133853
130490

DESS 1 – Zuidermeer 1
DESS 2 – Strandvogels 2
DESS VE1 – KGB VE1
DESS B1 – Dynamo B2

C. Wester

Zondag 21 September Uit
veld tijd
11.30
14.00

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

12.30

114801
114820

Texel’94 DA1 – DESS DA1
RZC DA1 – DESS DA2

Uitslagen zondag 7 September
DESS 1 – Kreileroord 1
DESS 2 – DESS VE1
Winkel DA2 – DESS DA

Scheidsrechter / rijders

Uitslagen zaterdag
9-0
7-1
1-7

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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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 28 September Thuis
veld tijd
A
A

vertrek

11.00
13.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

115072
115012

DESS DA1 – Apollo’68 DA1
DESS DA2 – Buitenveldert DA3

Zondag 28 September Uit
veld tijd
14.00
13.00
10.00
12.00

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter / rijders

38847
123983
133764
130850

Petten 1 – DESS 1
De Valken 4 – DESS 2
VVW VE1 – DESS VE1
Grashoppers B2 – DESS B1

A.S. Mumcuoglu

12.00
9.00
11.00

Uitslagen zondag 14 September
Wieringerwaard 1 – DESS 1
Flevo 2 – DESS 2
DESS VE1 – Zwaagdijk VE2
De Valken B1 – DESS B1
DESS DA1 – Kwiek’78 DA1
DESS DA2 – SDZ DA1

0-2
2-0
0-6
15-0
2-1
3-7

Remco en Thijs

Uitslagen zaterdag 13 September
DESS ME1 – Opperdoes ME1
DESS F1 – ALC F1
DESS C1 – Grashoppers C2
Alw. Forward E12 – DESS E1
Alw.Forward MC2 – DESS MC1

8-1
4-5
5-9
4-11
1-13

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 2014
Dinsdag 9 september

Bestuursvergadering

Dinsdag 14 oktober

Bestuursvergadering

Vrijdag 17 oktober

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV)

Dinsdag 11 november

Bestuursvergadering

Dinsdag 9 december

Bestuursvergadering

N.n.b

Nieuwjaarsreceptie

N.n.b.

Vrijwilligersavond

Inbreng vraagstukken JALV 2014
Vrijdagavond 17 oktober staat de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering om 21:00 uur gepland.
Tijdens deze vergadering kunnen ook vraagstukken worden behandeld vanuit de aanwezigen.
Graag willen wij vragen om eventuele vraagstukken voor de eerstvolgende bestuursvergadering,
dinsdag 14 oktober, bij Marleen Kistemaker in te leveren. Dit kan per mail naar
marleenkistemaker@hotmail.com of door een vraagstuk in het postvakje achter te laten van Marleen
in de keuken van de kantine.
Op deze manier kan het bestuur zich alvast verdiepen in het vraagstuk en daar direct antwoord op
geven tijdens de JALV.
Namens het bestuur, alvast bedankt voor de input.

Wil je DESS 1 bij de thuiswedstrijden voorzien van een
nieuwe wedstrijdbal?
Neem dan contact op met Jan van IJzerloo of Jan Peter Bos.
Tel. 06-52199400 of janpeterbos@hotmail.com

1e wedstrijdbal: DESS1 - Kreileroord 1 gesponsord door ?????
2e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer 1 gesponsord door ?????
3e wedstrijdbal: DESS1 - Oudesluis 1 gesponsord door ?????
4e wedstrijdbal: DESS1 - Flevo 1 gesponsord door ?????
5e wedstrijdbal: DESS1 - HOSV 1 gesponsord door ?????
6e wedstrijdbal: DESS1 - Jisp 1 gesponsord door ?????
7e wedstrijdbal: DESS1 – Petten 1 gesponsord door ?????
8e wedstrijdbal: DESS1 – GSV Groot Schermer 1 gesponsord door ?????
9e wedstrijdbal: DESS1 – Schellinkhout 1 gesponsord door ?????
10e wedstrijdbal: DESS1 – WSW 1 gesponsord door ?????
11e wedstrijdbal: DESS1 – Wieringerwaard 1 gesponsord door ?????
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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.
Het bestuur.
Dinsdag 7 oktober
André Appel
Jaap Worp
Jelle Klijnsma
Jelle Walma
Ramon Poeze
Ronald ten Pierick
Ruben Kistemaker
Tom Beuker

Dinsdag 4 november
Arthur Admiraal
Bert de Vries
Björn de Boer
Chris Keesom
Cliff Bean
Dian Bakker
Nick Hiemstra
Niek Nijland

Dinsdag 2 december
Dirk-Jan Doodeman
Erik Appel
Gerrie Moolevliet
Jacob Bakker
Jouke Ingen
Marcel Bartels
Pieter Schuit
Richard van Diepen

Kantinelijst MC1
21
05
26
09
23

september
oktober
oktober
november
november
januari

Karlijn Nijland – Cynthia Henneke
Lisa de Niet – Merel Sas
Anna Hovenier – Sandra Burrei
Bente Sas – Tess Karsten
Lois Karsten – Valerie Reus
Mandy Vlaar – Irene Slagter

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. 17:30 uur.
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Van de bestuurstafel
Schoonmaak coördinator gezocht
Bij onze vereniging wordt er elke maandagavond in ons clubgebouw
trouw en netjes schoongemaakt door een aantal enthousiaste meiden/
dames. Toch zou het nog prettiger zijn als zij een regulateur/
coördinator zouden hebben die eventuele roostergaten (b.v. bij vakantie
of afwezigheid) kan voorkomen. Ook een klein oog voor detail kan soms
prettig en handig zijn.
Maar ook andere schoonmaakwerkzaamheden wil coördineren? Zoals
ramen lappen, reclameborden schoonmaken.
Wie o wie ziet zichzelf als onze nieuwe schoonmaak coördinator? Meld
je dan gauw aan bij Afra Appel of een ander bestuurslid.
Helpt u ons?

KANTINEPERSONEEL GEZOCHT
Voor de zaterdag kan u zich opgeven bij:
Margit Kuper – 851046
Voor de zondag:
Afra Appel - 591803

Coördinator kantinediensten.
Gezocht: coördinator voor de kantinediensten
voor de zondag.
Inlichtingen bij Afra Appel tel. 591803
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Winkel DA2 – DESS DA1 + DA2 mixteam
Zondag 7 september 2014 – 11:30
Na een oefenwedstrijd en een bekerwedstrijd stond de tweede bekerwedstrijd van dit seizoen
gepland. We speelden opnieuw met een mixteam van dames 1 en dames 2, naar aanleiding
van trainingsopkomst. Met 17 dames gingen we richting Winkel.
In het begin speelden we redelijk gelijkwaardig, maar na ongeveer een kwartier speelden we
voornamelijk op de helft van Winkel. Na een aantal kansen en schoten op doel, bleek al snel
dat zij een goede keeper op doel hadden staan. Ondanks dat wij de aanvallende partij waren,
was het Winkel die als eerste op voorsprong kwam. We kwamen er vlak voor rust met een
sisser vanaf. Winkel schoot een indirecte vrije trap direct in het doel, waardoor deze werd
afgekeurd. Ach ja, scheids beslist. Gelukkig maakte Michelle het voor rust gelijk met een
mooi schot vanaf links, waardoor we met een gelijke stand van 1-1 de rust in gingen.
In de rust werd het een en ander veranderd in de opstelling, wat ten goede zou moeten komen
aan de tweede helft. En dat deed het…
Na weer een redelijk gelijkwaardig gespeeld kwartier, nam Iris de bal op de slof en zorgde
voor een 1-2 voorsprong. 3 minuten later brak Vera door de verdediging heen en maakte de 13. En ook E.D. liet zich weer eens zien deze wedstrijd. Met dank aan één van de dames van
Winkel, werd de 1-4 gemaakt door een eigen speler. Na dit eigen doelpunt zakte de moed van
Winkel een beetje in de schoenen. Wij profiteerden hiervan en dit heeft geleid tot de 1-5 door
Vera, de 1-6 door Wieneke en de 1-7 door Melanie.
Ook deze bekerwedstrijd hebben we weer in de pocket. Nog eentje te gaan!
Rosan
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DESS DA2 – SDZ DA1
Zondag 14 september 2014 – 14:00
Voordat wij afgelopen zondag onze eerste competitiewedstrijd mochten spelen, werden wij
ruim van tevoren verwacht bij DESS. In de bestuurskamer werd er het een en ander besproken
en afgesproken voor het aankomende seizoen. Daarna kwam onze sponsor Sandra op bezoek
en kregen wij weer een onwijs mooie set aan nieuwe kleding. We mochten direct in ons
nieuwe uit-shirt/trainingsshirt voetballen, gesponsord door Sandra van Noctiluca Consulting
B.V. Daarnaast kregen we ook een nieuw trainingspak, bestaande uit een broek en sweatshirt,
gesponsord door Aad Overtoom van Mantel & Overtoom Notarissen. En als kers op de taart
kregen we nieuwe broekjes, gesponsord door onze vaste grensrechter Jan Peter Bos.
Voor al deze sponsoren: namens het hele team van DESS Dames 2 willen wij jullie hartelijk
bedanken voor deze ontzettend mooie kleding. Wij zijn erg blij met jullie als trouwe
sponsoren.
Na een lekker taartje en een feestelijk begin van het seizoen, begon dan onze eerste
competitiewedstrijd in de 4de klasse.
De wedstrijd begon meteen fel en fanatiek, we merkten direct dat het niveau van voetballen
hoger lag. Voor ons was dit absoluut een uitdaging. Gedurende de wedstrijd waren we
redelijk gelijkwaardig, maar SDZ nam wel de overhand. Na ongeveer een kwartier speeltijd
kwamen zij op voorsprong. Dit breidde zich echter uit tot een 0-3 voorsprong, halverwege de
eerste helft. Toch creëerden wij ook aanvallen en kansen, maar de keepster van SDZ had er
een aantal ballen goed uit en daarnaast raakten wij ook een keer de lat. Gelukkig was daar
onze Maartje die ons in de wedstrijd hield, door er 1-3 van te maken. Het werd voor ons
steeds zwaarder, waardoor we links en rechts wel eens een steekje lieten vallen. SDZ kwam
op een voorsprong van 1-5, vlak voor rust. Gelukkig tikte Denise de 2-5 er in, waardoor we
met deze stand de rust in gingen.
Ondanks de forse achterstand, zaten we vol goede moed de nieuwe tactieken te bespreken.
We wilden er volledig voor gaan, want we wisten tenslotte dat we ook tot scoren konden
komen.
De tweede helft begon dan ook voornamelijk op de helft van SDZ. Dit resulteerde zelfs in een
3-5 terugkomst, doordat Loren de bal er in kopte(!). Op dit moment hadden we de wedstrijd
zelf weer een beetje in handen. Helaas werd het conditioneel steeds zwaarder en werd SDZ
simpelweg beter. Uiteindelijk verspeelden we de wedstrijd en verloren we met 3-7.
We zullen maar zeggen dat deze eerste wedstrijd een soort “eye-opener” is geweest voor ons.
We hebben nu enig idee van het niveau en we weten wat er van ons wordt gevraagd, zowel
conditioneel als op voetballend gebied. Het was evengoed een lekker wedstrijdje, maar een
seizoens-opening in ons voordeel had toch iets leuker geweest. Op naar de volgende wedstrijd
dames!
Rosan

ODESSA

9

WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 20-09-2014
thuis tijd
10.00
11.30

uit

tijd
09.30
10.15
12.00

vertrek
08.30
09.15
11.00

wedstrijdnr
91087
58390

wedstrijd
DESS E1 – Blokkers de E7
DESS MC1 – Ooosthuizen MC1

scheidsrechters
Margot Smit
Anita v ARem

wedstrijdnr
75852
75859
58267

wedstrijd
Sporting Andijk F5 – DESS F1
Dindua ME1 – DESS ME1
Dindua C2 – DESS C1

rijders
Siebe, nick
Wies,marit
Peter,max,vince

Zaterdag 27-09-2014
thuis

tijd
10.00
10.00
11.30

wedstrijdnr
103394
98236
106722

wedstrijd
DESS F1 – Westfriezen F10
DESS ME1 – Dindua ME2
DESS C1 – SV Spartanen C2

scheidsrechters
Luuk Bontekoning
Tess Karsten
Maickel de Boer

uit

tijd
vertrek
10.45 09.45
14.30 13.30

wedstrijdnr
75864
58273

wedstrijd
HSV Sport1889 E3 – DESS E1
RKEDO MC1 – DESS MC1

rijders
Jessy,dave,daniel
Margot,irene,mandy,noa

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
RR Bontekoning: CCNN755
nvullen 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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Footgolf toernooi 2014
Op de laatste dorpsveiling werd onder andere het volgende aangeboden: Een dagje footgolfen
met BBQ. 5 Personen kochten dit kavel en zij mochten allemaal iemand naar keuze
meenemen. Dit leverde het volgende gezelschap op: Anita van Arem en Arie de Niet, Jolanda
en Jacob Karsten, Michel Klaver en Koen van Dul, Klaas-Jan Zijp en Bas o/d Kelder en Claus
Ursem en Stef van Diepen. Deze laatste werd tijdens het footgolfen vervangen door Marina
Swier, wat volgens Claus geen verzwakking van zijn team zou worden.
Wat het kavel precies inhield was toch een beetje gokken. Uiteindelijk bleek het een dagje
footgolfen op het terrein van de firma Swier aan de Tuinstraat. Een zelf in elkaar geknutselde
baan moest worden genomen door de 5 teams, aangevuld met het organiserende duo Sjors
Munster en Jelle van IJperen. Ook hier werd een wissel gepleegd voor er een bal geschoten
was. Ruud van Leeuwen verving Jelle.
Na koffie en gebak begon de beproeving. Er werd gestreden om de “Dorpsveiling Footgolf
Wisselbeker 2014” en dat was te zien. Waar het spel begon als “gezellig een rondje langs de 9
holes”, ging het al snel over in een strijd om de punten. De regels waren simpel: Je legt de bal
neer en schiet hem in zo min mogelijk pogingen in de hole. In de praktijk bleek dit toch wat
lastiger, vooral door de hindernissen die waren neergelegd. De baan was niet netjes gevlakt en
gemaaid en er moest door poortjes, om pionnen, over sloten en tussen vlaaien door geschoten
worden. De moeilijkste hindernis is echter te zien op de eerste foto. Als je dan eenmaal bij het
eindpunt was aangekomen was het een kwestie van “even putten.” Dat dit ook niet makkelijk
was, zie je op de volgende foto’s:

Na de eerste ronde volgde een drankje en daarna was er de kans op revanche. Bij de meeste
teams ging de tweede ronde behoorlijk beter dan de eerste. Volgens Klaas-Jan was de baan
“par 90”. Dit baseerde hij op zijn eigen score van 89 en 86. Klaas-Jan: “Dan ben je gewoon
heel goed bezig.” Hij was zelfs zo goed bezig, dat hij samen met Bas de wisselbeker mee naar
huis mocht nemen. We gaan ervanuit dat dit (tot nu toe) onklopbare duo volgende keer weer
mee biedt en zo de titel komt verdedigen.
De BBQ op de Kreek was ook erg gezellig en zo kwam er een eind aan de eerste editie van dit
toernooi. Het geheel bracht ruim 600 euro op voor de veiling, dus buiten een geslaagde dag,
ook nog een mooie opbrengst. Denk je nu: ”Balen dat ik er niet bij was!”, geen zorgen, over 2
jaar komt er weer een kans, want bij de volgende veiling staat het footgolfen + BBQ zeker
weer op het lijstje. De eerste winnaar staat met naam op de beker. Bij deze wordt u uitgedaagd
om uw naam als volgende winnaar op de beker te krijgen.
Groeten van Sjors Munster en Jelle van IJperen
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Nieuwe kleding !
Zaterdag 13 september was voor de talenten van DESS E1 een speciale dag! Niet alleen kregen
ze limonade en taart, maar ook een complete set nieuwe kleding. Ursem Modulaire
Bouwsystemen uit Wognum voorziet de mannen voor de komende 3 jaar van wedstrijdkleding.
Voor ondertekening van de sponsorovereenkomst was Dhr. Niezen (directeur van Ursem)
speciaal naar DESS gekomen. Op de foto van Ton Koek doet hij de symbolische overdracht
van de nieuwe kleding aan Maikel de Boer ( lid jeugdcommissie van DESS).

Zondag was het de beurt aan Dames 2 om hun nieuwe uit-shirt in ontvangst te nemen van
sponsor Sandra de Gier van Noctiluca Consulting. Het nieuwe shirt, waarvan het ontwerp
ontleend is aan de kledinglijn die in onze webshop te vinden is, is speciaal voor DESS gemaakt
door Duijn Teamsport. Ook de shirts van de E1 en het op 28/9 te presenteren nieuwe tenue
van Dames 1 zijn volgens dit ontwerp gemaakt. In tegenstelling tot de witte shirts van ons
thuistenue, zijn de uit-shirts van Dames 2 (natuurlijk) weer zwart. Nu maar hopen dat de
nieuwe kleding geluk gaat brengen. Het ziet er in elk geval prachtig uit!

Namens beide teams:
Bedankt sponsors !
Bedankt Ton Koek voor de prachtige foto’s !
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Always Forward MC2 tegen Dess MC1

13-9-2014

Always Forward neemt de aftrap maar Dess weet de bal alweer te overmeesteren, Dess nog steeds
aan de bal Forward maakt een overtreding dus Dess krijgt een vrije bal Lisa neemt hem en ze schiet
hem op een haartje na mis. Karlijn loopt het veld af, want haar schoen valt uit elkaar dus haar schoen
werd vast getapet. En het spel is weer begonnen Lisa speelt de bal naar Karlijn die hem prachtig aan
neemt, Karlijn speelt de bal naar Sandra maar ze verliest de bal. Forward gaat richting doel maar daar
komt Tess en die schiet de bal mooi weg waarop een ingooi van Forward volgt. Noa heeft de bal
maar verliest hem en Forward gaat weer naar het doel Margot probeert de bal nog af te pakken
maar ze gaan er echt voor ze schieten maar Anna houdt de bal tegen. Anna schiet de bal uit en Dess
gaat weer richting doel Sandra krijgt de bal en schiet maar hij gaat er naast. Maar Dess krijgt nog een
kans want Irene is aan de bal en gaat richting doel en ze speelt de bal naar Sandra. Sandra probeert
nogmaals te scoren maar de bal gaat via de paal uit. Forward gooit in maar Loïs stopt de bal en
speelt die door naar Karlijn. Karlijn neemt de bal aan en maakt een omhaal welke terecht komt bij
Margot wie in duel komt en dit duel wint en de bal naar Tess speelt. Tess schiet de bal zo hard als ze
kan naar voren en Irene gaat ervoor en ze SCOORT !!!!!! 0-1 voor Dess binnenkant paal met een
assist van Valerie.
Forward trapt af maar Valerie onderschept de bal en ze speelt hem naar Sandra maar Forward geeft
de hoop niet op en gaat weer richting doel van Dess. Margot stopt de bal en speelt hem naar Noa.
Noa speelt hem naar Irene en weer terug naar Valerie. Valerie staat voor het doel maar Forward
schiet de bal over de achterlijn en er volgt een corner. Lisa neemt de corner. Karlijn kan scoren maar
Forward schiet de bal al weg. Lois houdt de bal tegen en Forward maakt een overtreding waardoor
Lisa een vrije trap mag nemen. Noa krijgt een hele mooie kans maar helaas hij gaat mis. De keeper
raakt hem als laatste aan waardoor er een corner volgt. Lisa neemt hem, ze schiet en er is een groot
gevecht voor het doel om de bal. De bal gaat weer naast. De keeper van Forward schiet de bal uit
maar Irene onderschept hem maar ze valt. Forward gaat verder met de bal maar Karlijn houdt hem
tegen. Ze speelt hem naar Sandra. Sandra kaatst hem mooi terug naar Karlijn terwijl Tess
aanwijzingen geeft. Karlijn verliest de bal en Forward gaat richting doel. Maar Tess geeft niet op en
onderschept de bal en schiet hem naar Valerie die hem voor geeft aan Sandra die nog een tandje bij
zet. Sandra speelt hem over naar Noa die hem afgeeft aan Irene. Irene speelt naar Karlijn maar de bal
wordt onderschept door Forward. Maar Karlijn heeft er zin in en gaat ervoor. Ze speelt hem naar Noa
die hem overschiet naar Irene die hem recht in de handen van de keeper speelt. De keeper schiet uit
en Sandra krijgt hem. Ze schiet de bal recht in de handen van de keeper maar die weet hem niet te
pakken te krijgen. Irene krijgt de bal en die speelt hem naar Valerie en die SCOORT !!!!!!!. 0-2.
Cynthia en Merel komen er in en Margot en Irene gaan eruit. Cynthia heeft de bal en gaat recht op
doel af en ze SCOORT !!! 0-3. Vlak daarna scoort Valerie de 0-4 en Cynthia ook nog 2 keer en was het
al snel 0-6. Irene geeft voor aan Valerie en die scoort de 0-7. Noa begint de aanval en schiet hem
naar Irene die hem net aan over het doel schiet. De keeper schiet uit en Cynthia krijgt de bal en de
scheidsrechter fluit voor rust.
De tweede helft begint en Forward trapt af, Lisa weet de bal te onderscheppen en die geeft hem
door aan Merel en Merel geeft hem voor op Valerie en die scoort 0-8. Forward trapt af. Karlijn krijgt
de bal en geeft hem voor op Cynthia en die scoort 0-9. Forward scoort na een gevecht voor het doel
van Anna. Helaas wordt het 1-9.
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Maar Dess geeft niet op want al snel scoort Cynthia de 1-10. Forward trapt af maar Merel krijgt de
bal. Merel gaat naar het doel van Forward en schiet en Forward maakt hens op de doellijn. De bal
kaatst terug en Merel schiet de bal in het doel maar helaas was er al gefloten en telt deze niet. Er
volgt een penalty. Tess mag de penalty nemen. Ze neemt een aanloop en schiet de bal via bovenkant
lat zo in het doel.1-11 ondertussen. Forward valt aan en schiet recht in de handen van Anna. Anna
schiet de bal naar Merel. Merel schiet de bal op doel maar hij gaat mis. Karlijn wordt gewisseld en
Sandra komt er weer in. Forward krijgt een corner welke tegen wordt gehouden door Sabine. Sabine
schiet de bal naar Margot die schiet hem naar Sandra en die geeft hem voor op Cynthia en die scoort
1-12. Forward mag alweer aftrappen maar Loïs maakt een omhaal waardoor de bal bij Sandra komt
die hem voor geeft op Cynthia. Cynthia geeft hem voor op Valerie die hem recht in de handen van de
keeper schiet. De keeper trapt uit maar ze raakt de bal niet goed waardoor Merel de bal krijgt. Merel
schiet hem tegen de bovenkant van de laat waardoor de bal uit gaat. Loïs en Cynthia wisselen van
plek op het veld. Loïs probeert te scoren maar de verdediging van Forward weet de bal weg te krijgen
waardoor een corner volgt. Lisa schiet maar hij wordt weg geschoten en de bal komt bij Margot.
Margot speelt hem over naar Lisa. Lisa kaatst hem naar Merel. Merel schiet de bal naar Loïs. Loïs
geeft hem voor op Noa en die SCOORT !!!!! 1-13.
Forward trapt af maar dan klinkt het fluit signaal.
Eindstand 1-13 Always Forward MC2- Dess MC1
Bente Sas
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DESS me1 - OPPERDOES me1
Eerst begon Opperdoes aan de bal en scoorde de 1/0. Toen was
DESS aan de bal en maakte de 1/1 van Esmee. Toen was Opperdoes
aan de bal en DESS pakten hem af en scoorde de 1/2 van Myrthe. Na
de aftrap had DESS de bal weer af gepakt en maakte de 1/3 van
Myrthe. Toen had Opperdoes nog een kans maar Wies hield hem
tegen. En Wies schoot de bal naar voren en Myrthe nam hem aan en
maakte de 1/4. Toen was Opperdoes weer aan de bal en DESS pakt
hem weer af en maakte de 1/5 van Myrthe.
Toen was het rust en daarna ging Marit op doel en Wies rechts
midden. Toen was DESS aan de bal. Maar Opperdoes pakten hem af
en deed een schot op doel. Maar Marit hield hem heel mooi tegen.
Toen schoot ze de bal naar Myrthe en ging naar voren en maakte de
1/6.
Toen was Opperdoes aan de bal maar DESS pakte hem weer af en
maakte de 1/7 van Myrthe. Toen had Opperdoes de bal en ging naar
voren. Maar Kim en Megan werkte samen en schoten de bal naar
voren en Myrthe nam hem aan en maakte de 1/8 en Fleur en
Alexandra werkte ook heel goed mee. Onze coach Sandra gaf goede
aanwijzingen en had na afloop wat lekkers voor ons.
Van Wies Wagemaker
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DESS ME1 naar AJAX vr.
Als afsluiting van vorig seizoen is de ME1 van DESS naar een wedstrijd van de
vrouwen van AJAX geweest. Ze mochten als mascotte met de voetbalsters mee
het veld oplopen voor de wedstrijd. Van te voren kregen ze instructies en
kwamen er 2 speelsters van Ajax in de kleedkamer, waaraan vragen gesteld
konden worden.
Deze speelsters waren de verdedigsters Daphne Koster en Leonne Stentler.

Daarna hebben we naar de competitiewedstrijd uit de BeNe league tussen de
vrouwen van AJAX en Anderlecht uit België gekeken. Ajax won uiteindelijk
met 5-1. Na afloop werden er handtekeningen uitgedeeld aan iedereen en 2
meisjes wisten een bal met handtekeningen te veroveren.
Een mooie afsluiting van een gezellig seizoen!
Sandra
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1

21
05
26
09
23

september
oktober
oktober
november
november

Kim v Diepen – Mariet v Diepen
Esmee Vlaar – Myrthe Vlaar
Seth v Diepen – Jesse de Boer
Daniel Huisman – Dave Zuydam
Cas Ursem – Lars o/d Kelder

Jongens en meiden, hierbij de data wanneer jullie in de
DESS-kantine verwacht worden. Als je niet kunt,
dien je zelf voor vervanging te zorgen. Het duurt van 13.35
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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Grote Clubactie
Binnenkort komen we langs de deur om Grote Clubactie loten
te verkopen.
De Grote Clubactie loten worden verkocht voor € 3, - per stuk.

Van de opbrengst gaat 80% ( € 2,40 ) rechtstreeks naar de
clubkas. Van de overige 20% organiseert de Grote Clubactie
de loterij met onder andere een hoofdprijs van € 100.000, PS. Wij hebben deze actie van de Gymnastiekvereniging de
Westfries overgenomen.
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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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