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                    40e jaargang  Nr  7            
  

 

                    

         27 okt 2014 

 

 

DESS 1 – Flevo 1  (26-10-2014) 1-2 
 

Voor DESS 1 stond vandaag de lastige thuiswedstrijd tegen Flevo uit Middenmeer op het 

programma. Flevo had voor aanvang van de wedstrijd een puntenachterstand van 7 op DESS 

maar had tot nu toe maar één keer verloren. De laatste wedstrijd, 2 weken geleden, wonnen 

ze overtuigend met 4-1 van Schellinkhout. DESS was dus gewaarschuwd. Helaas kon het niet 

geheel compleet aan de wedstrijd starten. Dirk Jan Doodeman ontbrak vanwege een 

blessure en Bas Bos zat in Engeland. Hierdoor werd er weer een beroep gedaan op Patrick 

Huijsman die de laatste man positie van Dirk overnam.  

 

Vanaf de start van de wedstrijd was het duidelijk dat DESS het inderdaad lastig zou krijgen. 

Flevo zat er fel bovenop en schuwde de persoonlijke duels niet. Door foutief uitverdedigen 

kwam DESS al na 4 minuten op achterstand. Patrick Huijsman had het goede idee om een 

diepe bal te geven naar de rechterkant waar op dat moment heel veel ruimte lag. Helaas gaf 

hij de bal te laag waardoor die in de voeten kwam van een Flevo-speler die razendsnel 

omschakelde en een medespeler in staat stelde om 1 op 1 richting keeper Sjoerd Beuker af 

te gaan. Deze faalde niet en net als de laatste 2 wedstrijden, stond DESS weer op 

achterstand, 0-1. Kort hierna kreeg DESS nog een domper te verwerken, doordat Harm op 

den Kelder geblesseerd uit moest vallen na een charge van zijn directe tegenstander. Zijn 

vervanger was Lars Dol die op de voor hem vreemde positie van linksback moest gaan 

voetballen. Helaas kreeg Lars al snel ten onrechte geel van de jonge scheidsrechter. Later in 

de wedstrijd zou blijken dat deze kaart grote gevolgen zou hebben. Na deze dompers 

probeerde DESS het spel te maken maar het had daar toch enige moeite mee. Hierdoor 

ontstonden er weinig kansen en had het geluk dat een van richting veranderd schot van een 

Flevo-speler door Sjoerd op de lat kon worden getikt. Hierdoor bleef het 0-1 en DESS in de 

wedstrijd. Voor rust scoorde DESS toch de gelijkmaker. Verantwoordelijk hiervoor was 

topschutter Nick Hiemstra. Hij frommelde zich door de Flevo-defensie en schoot de bal 

alleen voor de Flevo-keeper in de verre hoek, 1-1. Dit was tevens de ruststand. 

 

DESS was vastberaden om ook deze wedstrijd in winst om te zetten en ging op jacht naar de 

2-1. Helaas bleef het spel van de thuisploeg echter onder de maat. In plaats van de 

combinatie te zoeken werden er teveel individuele acties ondernomen zonder oog te 

hebben voor medespelers. Het gevolg hiervan was dat er vaak onnodig balverlies werd 

geleden, de spelers meer en meer op elkaar begonnen te mopperen en Flevo gemakkelijk 

overeind bleef. Ook het inbrengen van Kevin Slooten voor Dian Bakker bracht hier geen 

verandering in. Het werd op deze manier een wedstrijd die alle kanten op kon. Wat wel 

duidelijk was dat degene die zou scoren, als winnaar van het veld zou stappen. 10 minuten 
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voor tijd kwam Flevo op 1-2. Lars Dol, die het lastig had, maakte binnen het 16-metergebied 

een overtreding op zijn directe tegenstander en de al dan niet terecht toegekende penalty 

werd door de laatste man benut. Lars kreeg hierbij zijn tweede gele kaart en mocht gaan 

douchen, waardoor het voor DESS haast een onmogelijke opdracht werd om de gelijkmaker 

te maken. Het ging hier wel naar op jacht maar het zat er vandaag gewoon niet in. Zelfs in de 

toegekende blessuretijd van maar liefst 6 minuten lukte het DESS niet om te scoren. 

Hierdoor werd de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. Verliezen is niet erg en 

misschien is het maar goed dat het is gebeurd, dan is dat ei maar gelegd. Maar de manier 

waarop geeft wel stof tot nadenken. Het is te hopen dat de spelers van DESS zich realiseren 

dat voetbal toch echt een teamsport is en dat de samenwerking moet worden gezocht. 

Volgende week uit tegen Schellinkhout mag DESS bewijzen dat het vandaag een vergissing 

was.  

 

De opstelling: 

Sjoerd Beuker, Fred van de Ven, Patrick Huijsman, Niek Nijland, Harm op den Kelder (20. Lars 

Dol), Arthur Admiraal, Pieter Schuit, Ruben Kistemaker, Chris Keesom, Nick Hiemstra, Dian 

Bakker 

(60. Kevin Slooten) 

 

Ruud Wiersma 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

HÉ SCHEIDS 
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen. 

 

Na de wedstrijd zoeken Niels en Jacob de 

scheidsrechter op. 

Niels: 

‘Scheids, wat doen we met die kaarten?’ 

Scheidsrechter: 

‘Ik geef niks door aan de KNVB, jongens. Zonde van het geld.  

Trakteer mij maar op een jenever-cola.’ 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                Zondag 2 November Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 12.00  115069 DESS DA1 – Duinrand S DA1  

A 14.00  115005 DESS DA2 – Monnickendam DA1  

      

      

                                                                        

                                                        Zondag 2 November Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00  39625 Schellinkhout 1 – DESS 1 C.A.M. Huisman 

 10.00  9.00 133793 Woudia VE2 – DESS VE1  

   9.30  8.30 130990 Alw. Forward B4 – DESS B1 Nick  K. en Matthijs 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  18 Oktober  

DESS F1 – DWB F2 7-0 

DESS ME1 – Zouaven ME1 6-0 

DESS C1 – Zouaven C5 5-7 

Westfriezen E6 – DESS E1 2-9  

Twisk F1 – DESS F2 2-5 

Victoria O MC1 – DESS MC1 3-6 

  

    

Uitslagen  zondag  19  Oktober  

DESS DA1 – Zouaven DA1 3-2 

DESS DA2 – Oosthuizen DA 1        4-3 

MOC 2 – DESS 2     3-2 

Hollandia VE1 – DESS VE1 4-3 

Succes B2 – DESS B1 2-6 

  

  

  

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 



ODESSA                                                                                                                                4 

 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                Zondag 9 November Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  38662 DESS 1 – HOSV 1 B. Ari 

A 11.45  120811 DESS 2 – Alw. Forward 4  

A 10.00  133851 DESS VE1 – Spartanen VE1  

B 10.00  130486 DESS B1 – Medemblik B2  

B 14.00  115014 DESS DA2 – AFC DA1  

                                                                        

                                                        Zondag 9 November Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00  13.00 114666 Medemblik DA1 – DESS DA1  

         

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  25 Oktober  

DESS E1 – VVS’46 E5 8-0 

DESS ME1 – KGB ME1 7-0 

DESS C1 – SVW’27 C6 0-12 

Zouaven F10 – DESS F1 3-6 

Zouaven F11 – DESS F2 0-1 

SC Dynamo MC1 – DESS MC1 0-11 

  

    

Uitslagen  zondag  26  Oktober  

DESS 1 – Flevo 1 1-2 

DESS 2 – VVS’46 4 1-2 

DESS VE1 – Sporting Andijk VE1 3-4 

DESS B1 – Spirit’30 B2 2-4 

Victoria O DA1 – DESS DA1 3-4 

OSV DA1 – DESS DA2 4-1 

  

  

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 



ODESSA                                                                                                                                5 

Agenda 2014 
 
 
 
Dinsdag 11 november  Bestuursvergadering 
 
Dinsdag 9 december  Bestuursvergadering 
 
 
N.n.b    Nieuwjaarsreceptie 
 
N.n.b.    Vrijwilligersavond 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  BALSPONSORING 
Tot nu toe was de animo voor het sponsoren van een wedstrijdbal voor DESS 1 nog niet echt  

groot te noemen, maar gelukkig kunnen we de eerste gulle gever een ereplaatsje  in de Odessa 

geven:  

 

De bal voor DESS1 - Flevo 1 (te spelen op 26/10) wordt gesponsord door Jan Visser 

 

Grote vraag is nu: Wie werpt zich op als balsponsor voor de 5e 
thuiswedstrijd???? 

Wil je DESS 1 bij deze  of een volgende thuiswedstrijd voorzien van een nieuwe 

wedstrijdbal? Neem dan contact op met Jan Peter Bos! Bel: 06-52199400 of mail: 

janpeterbos@hotmail.com. 

 
Uiteraard zijn we ook heel erg blij met balsponsoren voor de andere teams. 
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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 4 november Dinsdag 2 december 

Arthur Admiraal 

Bert de Vries 

Björn de Boer 

Chris Keesom 

Cliff Bean 

Dian Bakker 

Nick Hiemstra 

Niek Nijland 

Dirk-Jan Doodeman 

Erik Appel 

Gerrie Moolevliet 

Jacob Bakker 

Jouke Ingen 

Marcel Bartels 

Pieter Schuit 

Richard van Diepen 

 

 

Kantinelijst MC1 

 

09 november    Bente Sas – Tess Karsten 

23 november    Lois Karsten – Valerie Reus 

      januari     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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Dess DA1 – Zouaven Da1      19 oktober 2014 

 
Vandaag stond de wedstrijd tegen Zouaven op het programma. Uit ervaring wisten we dat dit altijd 
zware wedstrijden waren. Doordat Delia geblesseerd is begonnen we de wedstrijd met de volgende 
opstelling: 
 
   Baas 
Renate   Lotte   Sanne 
   Marijke 
Marije  Anne  Charlotte Michelle 
   Rosalie  Vera 
 
Wissel: Roos 
 
We begonnen de wedstrijd sterk, maar merkten al snel dat we zeker aan elkaar gewaagd waren. We 
maakten mooie combinaties en er was rust. Zij hadden een middenveldster die het spel goed 
verdeelde. Na een kwartier spelen kregen we een penalty. Helaas werd deze gemist en moesten we 
nog even wachten op de 1-0. Gelukkig wist Michelle net voor rust wel het doel te vinden en gingen we 
met deze tussenstand dan ook de rust in.  
 
Binnen 2 minuten na rust lag de 2-0 erin. Anne schoot een mooie voorzet van Vera het doel in. We 
hadden de tweede helft wind tegen, waardoor het toch zwaarder was dan de eerste helft. We bleven 
goed voetballen, maar na een kwartier scoorden Zouaven toch de 2-1. Nu werd het weer spannend. 
25 minuten voor tijd gaf Vera een ziekenhuis bal voor, maar door de wind draaide hij vreselijk mooi het 
doel in. 3-1. Nu mochten we het niet meer weggeven. Baas werd nog gewisseld voor Marijke voor de 
laatste 20 minuten van de wedstrijd. Een kwartier voor tijd wist Zouaven toch nog de 3-2 te maken uit 
een vrije trap. Gelukkig wisten we deze stand vast te houden tot het einde van de wedstrijd. Weer 3 
punten binnen!  
 
#8 

 

 

DESS DA2 – Oosthuizen DA1 

Zondag 19 oktober 2014 – 14:00 
Na een vrij weekend, waarin we lekker hebben kunnen bijkomen, stond vandaag weer een 

spannende wedstrijd op het programma. Gezien de ranglijst stonden we redelijk gelijk met 

Oosthuizen, waardoor het lastig was in te schatten hoe goed ze zouden zijn. We hebben eerder 

bij hen in de competitie gezeten en toen werden ze kampioen. Vol verwachting gingen wij 

deze wedstrijd aan. 

Er stond een hard wind, waardoor we twee onwijs verschillende helften hebben gespeeld. De 

eerste helft speelden we voor de wind. We kwamen beiden tot aanvallen en kansen, maar het 

bleef de eerste tijd 0-0. Toch kwamen we in de eerste helft op een 0-2 (volgens mij) 

achterstand te staan, waarmee we de rust in gingen. De tweede helft speelden we tegen wind. 

We hervatten de wedstrijd fel, waardoor we onszelf terugbrachten in de wedstrijd. Redelijk 

aan het begin van de tweede helft kwamen we op een gelijke 2-2 stand terug. Degenen die 

gescoord hebben zijn niet bijgehouden, waardoor ik deze niet kan noemen in het stukje. Maar 

je/jullie hebben dat wel top gedaan ☺. Helaas verloren we halverwege de tweede helft de 

energie, de felheid en aan het einde zelfs de moed. Oosthuizen werd feller en creëerde kans na 

kans. Dit heeft geleid tot een 2-6 nederlaag voor ons. Het is jammer, maar Oosthuizen heeft 

verdiend gewonnen.   

Rosan 

P.S. Vera heel erg bedankt voor het meespelen!! 
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OSV DA1 – DESS DA2 

Zondag 26 oktober 2014 – 11:30 
 Na de 2-6 nederlaag van vorige week tegen Oosthuizen, stond vandaag de nummer 2 op het 

programma. Al vroeg vertrokken wij in de richting van Amsterdam-Oost. Ook vandaag stond 

er een redelijk windje, waar we af en toe goed rekening mee moesten houden. 

De wedstrijd begon fel en in zekere zin ook gelijkwaardig. Op beide helften werden aanvallen 

gecreëerd en af en toe ontstonden hieruit kansen. Regelmatig was OSV echt dreigend, maar 

doordat we allemaal fit en fel waren kwamen zij er niet doorheen. 

Richting het einde van de eerste helft kwamen wij weer in opmars. Iris speelde de sterren van 

de hemel en dit leidde tot één van de verschillende goede voorzetten van haar. Maar vanuit 

deze ene mooie wist Denise de bal er keurig in te tikken. We stonden 0-1 VOOR! 

In de rust bleek dat wij geen wissels meer hadden en dat wij het met de 11 man die we nog 

hadden moesten afmaken. Ook in de tweede helft waren we beiden fel. We hebben de 0-1 

voorsprong een tijdje kunnen vasthouden, maar OSV kwam terug in de wedstrijd. Opnieuw, 

net als tegen Oosthuizen, is dit te wijten aan een deel energie. Naast het feit dat we tegenwind 

wilden aanvallen, moesten we ook terugzakken om mee te verdedigen en werd achterin zo fel 

mogelijk de bal afgepakt. Aan het einde van de wedstrijd brak dit ons op. OSV kwam terug 

met 1-4, wat ook de eindstand is geworden van de wedstrijd.  

In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Oosthuizen, heb ik wel het idee dat iedereen zich hard 

heeft ingezet. We waren allemaal kapot en we hebben ons best gedaan! Op naar de nummer 3 

volgende week!   

 

Rosan 

 

 

VERMIST ZOEK VERMIST ZOEK 
 

Wij zijn nog op zoek naar een paar tassen zo als op de foto.  

Heb je nog zo'n tas in je bezit of weet je iemand die hem nog heeft staan, geef het dan even aan ons 

door of lever hem af in de kantine.  

Het zou leuk zijn als alle meiden van de MC1 een tas hebben.  

 

Alvast bedankt namens MC1 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 01-11-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 
 10.00       147231 DESS F2 – Kwiek’78 F4 Margot Smit 
 10.00  71061 DESS F1 – Berkhout F1 Thom v Schagen 
 11.30  56562 DESS MC1 – KGB MC2 Anita v Arem 
      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 
 09.15 08.15 75865 DWB E1 – DESS E1 Jordi,Jesse,dave 
 10.45 09.45 75862 HSV Sport1889 ME1 – DESS ME1 Myrthe,fleur 
 16.15 15.15 58266 Always Forward C6 – DESS C1 Maiko,maarten,daan 
      

 

Zaterdag 08-11-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 
 10.00  59599 DESS E1 – Grasshoppers E4 Luuk Bontekoning 
 10.00  110410 DESS ME1 - SV Spartanen ME2 Remco Swier 
 11.30  77956 DESS C1 – Blokkers de C6 Maickel de Boer 
 11.30  147234 DESS F2 – TSV Twisk F1 Klaas Godfriedt 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 
 08.45 07.45 75854 Blokkers de F8 – DESS F1 Niek,mike 
 12.00 11.00 58272 HSV Sport 1889 MC1 – DESS 

MC1 
Merel,sabine,anna,lois 

      

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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F1 toppers, 
 

Vandaag stonden onze toppers tegen DWB in het veld. 

Voordat we begonnen kregen we de opdracht mee om zoveel mogelijk over te spelen! 

Aan deze opdracht werd gehoor gegeven door de volgende toppers, Niek, Mike, Nick 

O. Karel, Nick K. Collin en Perry. 

Eerste helft Nick K. op het doel, Karel & Mike achterin middenveld werdt bezet door Perry, 

Nick O. en voorin Collin & Niek. 

We begonnen 7 tegen 7 maar na 2-0 voorsprong kwam er een extra speler van DWB in het 

veld, geen probleem voor onze toppers want met 3-0 gingen we de rust in. 

Als coach had ik weinig te zeggen in de rust! Ik was zeer tevreden over hoe we speelden. 

Tweede helft Perry op het doel en Nick K. op het middenveld! 

Helaas voor Perry was er weinig te doen in zijn doelgebied. 

Dus...we gingen gewoon door met goed samenspel en het overspelen werd steeds beter wat 

resulteerde in nog meer doelpunten: 4 stuks!! 

Nick K. Collin, Nick O. & Karel waren de spelers die zorgden dat we met 7-0 van het veld 

gingen. 

En dat tegen 9 spelers van DWB! 

Toppers ik heb weer enorm genoten van jullie samenspel! 

 

Groet van een trotse coach, 

Ruud. 

 

 
MEIDEN C 1 

 

Zaterdag 18 oktober moesten wij voetballen tegen Victoria O in Opdam. 

Om half 3 begon de wedstrijd.  

Al heel snel scoorde Loïs het eerste doelpunt het was niet een hard schot maar hij zat er wel in 

om dat de keeper met de bal het doel in viel. : ) 

Aan het einde van de eerste helft scoorde de tegen partij ook. 

Het was rust en het stond 1-1 de tweede helft begon. 

We deden erg ons best en toen scoorde Cynthia die een mooie voorzet van Irene er in 

schoot.Cynthia ging daarna er weer uit omdat ze een blessure had. Toen vlak daarna 

Irene scoorde stonden we 1-3 voor. 

Daarna scoorde de tegen partij 2 keer achter elkaar het stond gelijk 3-3. 

Maar wij gaven niet op en we gingen ervoor. Valerie scoorde 2 achter elkaar, het stond 3-5. 

De uitslag was 3-6 het laatste doelpunt kwam van Mandy. Zij kwam helemaal van achter af en 

was te snel voor de tegenstanders.  

Toen we klaar en omgekleed waren gingen we naar hun kantine en weet het rook er heerlijk 

hè meiden. : ) 

Volgende week tegen Dynamo. 

 

Gr. Lois.  
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4/10/14: Spirit ME2 tegen DESS ME1 
14-0 gewonnen jippie!!!!! 

 
Het begon allemaal al vroeg in de ochtend. We moesten al om kwart voor acht bij DESS zijn. 

We hadden ons omgekleed en toen gingen we naar het veld toe. 

Toen moesten we de wedstrijd gaan spelen. Het begon al goed want in de eerste minuut was 

het meteen al 1-0 voor ons. Wij hadden mazzel want het was ook nog eigen doelpunt. 

Alexandra had de voorzet gegeven. Maar we gingen meteen weer door en al snel was het 2-0 

toen had Alexandra wel gescoord. En we waren allemaal erg blij. Daarna ging het een tijdje 

lastiger en het bleef 2-0 maar wij waren natuurlijk niet van plan om met zo weinig te winnen. 

Dus toen kreeg Myrthe een tijdje later de bal en ging als een speer naar het doel en scoorde. 

Toen mocht Spirit de aftrap nemen. En Myrthe pakte al weer snel de bal af. Je kan het 

waarschijnlijk wel raden Myrthe scoorde toen weer. Daarna  was het rust.  

Wies stond de eerste helft op doel. Ze had geen bal op doel gekregen. Dus de tweede helft 

ging Mariët op doel. Want zij was toch geblesseerd. Want voor de wedstrijd was Mariët 

gestruikeld. En dan kon Wies ook nog wat gaan doen. Wij mochten de aftrap nemen. 

Iedereen ging naar voor. Esmee schoot op de paal. Wies schoot ook op de paal. En Fleur nam 

de bal mee. Die schoot terwijl zij door 3 man was omsingeld de bal naar de enige die 

vrijstond en dat was Myrthe: 5-0. Daarna mocht Spirit de aftrap weer nemen. We pakten de 

bal al snel weer af. En toen was het 6-0.  Daarna sprintte Megan met bal naar voren en 

scoorde toen was het 7-0. Daar lieten we het niet bij en Esmee scoorde heel mooi boven in 

het hoekje. Daarna pakte Myrthe de bal van Spirit af en ging als een speer naar voor en 

scoorde de 9-0. Bij de aftrap pakte Fleur de bal af en schoot de bal op doel. Alleen de keeper 

raakte de bal met haar handen en kaatste de bal zo uit. Toen mochten wij dus de corner 

nemen. Die lieten we Megan nemen want zij kan hartstikke hard schieten. Ze schoot de bal 

naar Kim en die scoorde maar liefst de 10-0.  Alexandra schoot verschrikkelijk hard op doel 

en scoorde de 11-0. Later scoorde Esmee nog een keer de 12-0. Daarna scoorde Myrthe nog 

een keer en daarna scoorde Marit de 14-0.  

Toen was de wedstrijd voorbij. En iedereen was helemaal happy. En Mariët verveelde zich 

niet meer. Want ze kon nog wel de penalty's doen. Van de tegen partij liet ze er maar eentje 

door. Maar de keeper van de tegenpartij liet er wel even wat meer door. Megan,Wies, 

Myrthe, Esmee, Kim en Mariët schoten hun penalty erin. Dus al moesten we zo vroeg ons 

bed uit. We lieten ons daardoor nog niet verliezen. En we waren wakker genoeg om 14-0 te 

winnen. Dus meiden ik ben erg trots op jullie! Ik hoop dat we nog meer wedstrijden zo veel 

gaan winnen. 

 

Dit verslag is door Mariët van Diepen geschreven.  
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Twisk F1 – DESS F2: 2-5 
En ineens kregen we toch een plekje in de KNVB-poule. Onze eerste officiële wedstrijd dus. 

Twisk is heel blij met hun nieuwe F-team, want de jeugdteams bij hen moesten de laatste 

jaren allemaal samen met Opperdoes. Gestoken in een gloednieuw tenue verwelkomde Twisk 

ons op hun veld. Altijd gezellig daar.  

We misten Nick en Fin, maar Anouk had onverwachts de ochtend vrij en wilde ons wel 

komen versterken. Door schade en schande wijs geworden bestond de voorbereiding op de 

wedstrijd uit veters strikken en shirts in de broeken vouwen en lieten we de opstelling aan het 

toeval over. En dat werkte weer uitstekend.  

Binnen de bekende kluit konden we duidelijk zien dat Tijmen, Mike en Wes in de aanval 

horen. Julia, Damian en Thomas op het middenveld en Maarten zonder twijfel de laatste man-

positie opeist. Guus was gelegenheidskeeper, later Thomas. 

Om een lang verhaal kort te maken: De doelpunten kwamen van Tijmen (2x), Wes en Mike 

en drie van Twisk, waarvan 1 in eigen doel. Heel goed gespeeld F2, met dank aan Anouk. 

 

 
 
Zouaven F11 – DESS F2: 0-1 
Dat was een eind rijden, helemaal naar Grootebroek, naar de 

club van Frank en Ronald de Boer, maar wel gezellig. De 

moeders van Tijmen en Mike waren ook mee. Vader Thomas 

had de was meegegeven en vertelde stiekem wat 

overwinningswaspoeder te hebben gebruikt. Zouaven is een 

grote club, We moesten onze kleedkamer delen met twee 

andere teams en het veld was helemaal aan de andere kant van 

het terrein, zodat we geen tijd meer hadden om in te spelen. Direct beginnen dus. Iedereen 

was er, we moesten alleen Damian afstaan aan de F1, die naast ons speelde tegen Zouaven 

F10. Voor het eerste fluitsignaal stond het team keurig, op eigen initiatief, verdeeld over onze 

helft klaar, daarna vormden beide teams samen een kluit, die zich in z’n geheel over het hele 

veld verplaatste. Het was super spannend en Wes schoot na 10 minuten het uiteindelijk enige 

doelpunt erin. We zagen allerlei vormen van ingooien langskomen (onderhands, bovenhands, 

met één hand, vanaf de achterlijn, etc.), maar gelukkig wist de jonge scheidsrechter dit steeds 

te corrigeren. Thomas en Wes keepten ieder een helft en veel van ons (onder wie Julia, die 

gewiekst en hard in de uiterste hoek schoot) verzilverden hun penalty. Of de overwinning nou 

lag aan het talent van de F2 of aan de waspoeder? Ik hou het op het eerste. 

Het was een feest jongens, volgende week spelen we thuis. 

 

Groeten, 

Anita  
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1 

 

 

09 november     Daniel Huisman – Dave Zuydam 

23 november     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. 

 

 


