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DESS 1 wint de laatste 2 wedstrijden en sluit het jaar uitstekend af
Voor DESS 1 stonden er dit jaar nog 2 wedstrijden op het programma. Beide keren uit en
tegen lastige tegenstanders. De eerste wedstrijd die op het programma stond was tegen
WSW uit Wijdenes. Vorig seizoen werd er twee keer verloren van deze tegenstander dus was
DESS er op gebrand om de punten mee naar Sijbekarspel/Benningbroek te nemen.
Bovendien is DESS dit seizoen sterker en WSW juist iets verzwakt. Desalniettemin startte
WSW uitstekend aan de wedstrijd. DESS had het moeilijk en werd door WSW op eigen helft
gehouden. DESS voetbalde bovendien in deze fase matig en dan heb je het zeker tegen WSW
moeilijk. WSW kwam dan ook verdiend op voorsprong door een misverstand in de DESSdefensie, 1-0. DESS herpakte zich het begon beter te spelen. Na een half uur spelen kreeg
DESS terecht een penalty toegekend. Deze werd door Nick Hiemstra benut, 1-1. Vanaf dat
moment pakte DESS het heft in handen en drukte het WSW in de verdediging. Voor rust had
het nog enkele mogelijkheden maar gescoord werd er niet.
In de tweede helft ging DESS verder met waar het de eerste helft mee was geëindigd. WSW
werd in de verdediging gedrongen en DESS maakte het spel. WSW beperkte zich tot counters
en tegen de gebroeders Casper blijft het altijd opletten. De DESS-defensie stond echter als
een huis en wilde zich niet nog een keer laten verrassen. Omdat WSW een muur opwierp,
was er voor DESS moeilijk doorheen te komen. Chris Keesom had de 1-2 moeten maken
maar in vrijstaande positie voor de WSW-keeper faalde hij helaas. De aanvallen strandden
meestal rond het 16-metergebied en de wedstrijd leek dan ook op een gelijkspel uit te
draaien. Gelukkig heeft DESS Nick Hiemstra in de ploeg. Nick die voor zijn doen een matige
wedstrijd speelde kwam 3 minuten voor tijd 1 tegen 1 met zijn directe tegenstander in het
16-metergebied van WSW te staan. Hij passeerde deze speler alsof hij er niet stond en
knalde de bal hoog in de verste kruising, 1-2. Hierdoor pakte DESS moeizaam maar dik
verdiend 3 punten in Wijdenes.
De tweede wedstrijd, afgelopen zondag, werd gespeeld tegen Zuidermeer. Voor iedere
tegenstander en zeker voor DESS een lastig te kloppen ploeg. Ook dit seizoen wint of verliest
de ploeg met kleine cijfers dus DESS was gewaarschuwd. En zoals altijd werkte het weer ook
niet mee. Er stond een dwarrelwind en het regende onophoudelijk. Waar andere
wedstrijden vandaag werden afgelast of gestaakt, kon DESS gelukkig wel de wedstrijd
uitspelen.
In het begin van de wedstrijd was het krachtverschil tussen Zuidermeer en DESS duidelijk.
DESS had veelvuldig de bal en maakte het Zuidermeer lastig. Het was dan ook niet
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verrassend dat DESS snel op voorsprong kwam. Het had daar wel de hulp van de zeer jonge
scheidsrechter voor nodig. Pieter Schuit werd vastgehouden en de toegekende penalty werd
door Nick Hiemstra benut, 0-1. Een lekker begin van de wedstrijd. DESS bleef de betere
ploeg maar Zuidermeer weigerde zich zomaar over te geven. Geheel uit het niets kwam
Zuidermeer op 1-1. De bal werd uit een vrije trap van de rechterkant het 16-metergebied in
geslingerd en bij de tweede paal binnengekopt. In het vervolg van de eerste helft was DESS
beter maar grote kansen kreeg het niet. Het kwam wel een aantal keren gevaarlijk door
maar de scherpte ontbrak op dat moment om de wedstrijd open te breken. Hierdoor was de
ruststand 1-1. Tijdens de rust was er bij de spelers van DESS wel het besef dat Zuidermeer te
pakken was.
In de tweede helft zette DESS Zuidermeer direct onderdruk. Zuidermeer had het mede door
een lichte tegenwind moeilijk en het was wachten op DESS-doelpunten. De eerste viel
wederom met hulp van de scheidsrechter. Pieter Schuit brak over rechts door, snee het 16
metergebied in en werd gevloerd, penalty. Nick meldde zich weer voor de klus en faalde ook
deze keer niet, 1-2. Een minuut later was de wedstrijd beslist. Slecht uitverdedigen werd
door DESS uitstekend afgestraft. Doelpuntenmaker was wederom Nick Hiemstra die de
keeper met een boogbal verschalkte, 1-3. Het bleef onophoudelijk regenen en het veld werd
slechter en zwaar. Hierdoor werd het spel rommeliger. Toch scoorde DESS nog 2 keer. De 1-4
werd gemaakt door Nick Hiemstra die in een 1 tegen 1 situatie met de keeper zijn vierde
treffer en daarmee dus een zuivere hattrick scoorde. De laatste treffer werd gescoord door
Pieter Schuit. Eindelijk heeft deze kilometervreter zijn welverdiende treffer te pakken. Nick
Hiemstra brak over rechts door, speelde de bal in op Lars Dol en die lag de bal op een manier
die je niet van hem verwacht (een hakje) terug op de inkomende Pieter. Zijn droge knal
verdween in de linker benedenhoek, 1-5. DESS bezorgde hiermee Zuidermeer de grootste
nederlaag tot nu toe. DESS heeft nu 12 wedstrijden gespeeld en 27 punten. Een prima
resultaat. Bovendien heeft het de topscorer van West-Friesland, Nick Hiemstra, in de ploeg.
Helaas staat het 9 punten achter op koploer Jisp dat vandaag ook weer moeizaam won van
hekkensluiter Kreileroord. Ik ben er van overtuigd dat Jisp nog punten gaat verspelen in het
vervolg van de competitie en DESS nog aanspraak gaat maken op de titel van de zesde klasse
A. Maar eerst hebben we enkele maanden rust om ons op te kunnen laden voor de
hervatting van de competitie in februari volgend jaar. De begeleiding en spelers van DESS 1
bedanken hierbij de supporters voor hun steun. Het is hartverwarmend om te zien dat bij
uitwedstrijden er zoveel mensen uit Benningbroek en Sijbekarspel aanwezig zijn om ons aan
te moedigen. Bedankt!
Ruud Wiersma
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Veteranen KGB – Dess
KGB uit…………………..

Op een bijveld in Bovenkarspel was de koude (wind)oorlog weer begonnen. Het elftal van
Dess gaat met de week beter spelen en titelkandidaten in onze poule (Zwaagdijk, Spartanen en
KGB) winnen niet meer automatisch van ons. Verleden week tegen Zwaagdijk moest een
corrupte grensrechter er aan te pas komen om ons van de winst te bestelen.
KGB kreeg een onterechte goal maar de Dess veteranen zijn niet meer te
stoppen…………………
Scoreverloop 1 -0
1 – 1 Vincent
1 – 2 Vincent
2–2
3–2
3 – 3 Marcel
3 – 4 Marcel (eindstand)
GROETEN van een supporter die bewust geen voetschoenen had
meegenomen…………………
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 14 December Thuis
veld tijd

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

GEEN WEDSTRIJDEN

Zondag 14 December Uit
veld tijd
11.30

vertrek

wedstrijdnr
114801

Uitslagen zondag 30 November
WSW 1 – DESS 1
Medemblik 2 – DESS 2
Zwaagdijk VE2 – DESS VE1
DESS B1 – KGB B1
DESS DA2 – FC Weesp DA1

wedstrijd
Texel’94 DA1 – DESS DA1

1-2
12-1
1-1
5-1
2-2

Scheidsrechter / rijders

Uitslagen Zaterdag 29 November
DESS E1 – Dynamo E3
DESS ME1 – Blokkers ME2
DESS C1 – VVS’46 C2
DESS F2 – Zouaven F11
Kwiek ’78 MC2 – DESS MC1
HSV Sport F3 – DESS F1

0-3
8-0
0-8
1-1
1-9
9-3

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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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 21 December Thuis
veld tijd

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

WINTERSTOP

Zondag 21 December Uit
veld tijd

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter / rijders

WINTERSTOP

Uitslagen zondag 7 December
Zuidermeer 1 – DESS 1
Strandvogels 2 – DESS 2
KGB VE1 – DESS VE1
DESS B1 – Spartanen B3
DESS DA1 – Texel’94 DA1
DESS DA2 – RZC DA1

1-5
6-0
3-4
6-0
1-0
2-1

Uitslagen Zaterdag 6 December
DESS E1 – Reigerboys E13
DESS MC1 – Berkhout MC1
Medemblik F6 – DESS F1
Alw. Forward ME2 – DESS ME1
Zouaven F11 – DESS F2
ALC C1 – DESS C1

9-3
8-1
0-5
0-8
3-0
4-4

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 2014/2015
Dinsdag 9 december

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Zondag 4 januari

Nieuwjaarsreceptie

Dinsdag 13 januari

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Zaterdag 31 januari

Sponsor- en vrijwilligersavond

Dinsdag 10 februari

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Dinsdag 10 maart

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Dinsdag 7 april

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Dinsdag 12 mei

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Maandag 1 t/m zaterdag 6 juni

Voetbalweek

Dinsdag 9 juni

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

BALSPONSORING
Het vinden van sponsors van een wedstrijdbal voor DESS 1 begint vruchten af te werpen!
Na de eerste gulle gever, kunnen we de volgende schenkers van een bal bekendmaken:
De bal voor DESS1 - Flevo 1 werd gesponsord door Jan Visser
De bal voor DESS1 – Petten 1 wordt gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar
De bal voor DESS1 – GSV 1 wordt gesponsord door Klaas Helder
De bal voor DESS1 – Schellinkhout 1 wordt gesponsord door VRS Van Vugt
Grote vraag is nu:

Wie werpt zich op als balsponsor voor een van de volgende thuiswedstrijden????
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 3 februari 2015
Armand Weldam
Frederik van der Ven
Harm op den Kelder
Huub Alkema
Marco Kremer
Remco Swier
Robin Bontekoning
Thom van Schagen

Dinsdag 3 maart 2015
Jan Korver
Junior Karel
Kevin Slooten
Luuk Bontekoning
Rob Vlaar
Ruben Kool
Thijs Swier
Vincent Vriend

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

HÉ SCHEIDS
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen.
Niets van bakken
Joey:

‘Je

bakt er niks van, scheids.’
Scheidsrechter:

sta hier voor jullie, mannen.
had ook lekker droog thuis kunnen zitten.’

‘Ik
Ik

Joey:

‘Zeik niet, je had ook met je vrouw over de woonboulevard kunnen sjokken.’
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Beste lezer,
Bij s.v. DESS zijn er talloze vrijwilligers bezig om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien. Denk
hierbij aan de bestuurstaken, het organiseren van diverse toernooien, het kantinepersoneel en het
onderhoud van het gehele gebouw en terrein.
Uiteraard kunnen deze vrijwilligers niet álle taken uitvoeren en zijn wij daarom op zoek naar
vrijwilligers voor onderstaande vrijwilliger functies:
•

Schoonmaakcoördinator
Bij de vereniging wordt er elke maandagavond door een aantal
enthousiaste meiden/dames het clubgebouw schoongemaakt. Het zou
prettig zijn als zij een coördinator kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld
vragen en voor roostergaten (vakantie, afwezigheid). Je hoeft niet iedere
maandagavond aanwezig te zijn, maar je houdt soms een oogje in het zeil
en fungeert als aanspreekpunt voor deze meiden/dames.

•

Kantinepersoneel
Op de zaterdag en zondag is de kantine geopend. Wie heeft er zin om eens in de zoveel tijd
in de kantine te staan?

•

Kantinecoördinator voor de zondag
Om alle vrijwilligers die graag in de kantine willen staan te laten weten wanneer zij verwacht
worden, moeten er planningen worden gemaakt en ben je aanspreekpunt voor deze
vrijwilligers. Dit geldt alleen voor de zondagploeg.

• Klusjesteam op maandagochtend
Vanaf heden gaan Cor Vlaar en Marja Kool iedere maandagochtend in de
even weken van 09:00 uur tot maximaal 12:00 uur klusjes uitvoeren op
het sportcomplex. Denk hierbij onder andere aan ramen lappen en
onderhoudsklusjes. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die dit team voor
een paar uurtjes wil komen versterken.
22 december is de volgende ochtend, dat we aan de gang gaan.
Je hoef niet alle keren te komen, als je tijd heb mag het.
Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om een van bovenstaande vrijwilligerstaken op zich te
nemen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Afra Appel via 0229-591803.

Hartelijke groet,
Bestuur s.v. DESS
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Teamuitje DESS DA2
Zondag 16 november 2014
Omdat we vorig jaar kampioen zijn geworden in onze poule, had onze sponsor Sandra van Noctiluca
B.V. ons een mooi cadeau gegeven. Van een bepaald budget mochten wij met het hele team een
uitje organiseren. Op zondag de 16e, de inhaaldag van deze seizoenshelft, heeft dit plaatsgevonden.
Rond 10:30 vertrokken we met meerdere auto’s in de richting van Amsterdam Sloterdijk. Hier
vandaan zijn we per trein en metro richting Rembrandtplein gegaan. Nadat we bij een cafeetje een
kopje koffie/thee hadden gedronken, kwam er een meisje met een flinke kater vertellen wat wij
vandaag gingen doen. We hadden namelijk het spel “The Hangover” gereserveerd. We werden in
twee groepen ingedeeld en allebei de groepen kregen een tas vol met spullen mee. Hierin zat onder
andere een opdrachtenboekje en een camera. Het was de bedoeling dat we bepaalde scenes
(opdrachten) van de “vorige avond” gingen naspelen. Dit moesten we vastleggen op de film. Op deze
manier konden wij ons de dronken avond weer herinneren. Zo moesten we onder andere een
vriend(in) terugvinden, de polonaise lopen, een hoertje oppikken, een overval plegen en geld
inzamelen. Het was een leuk spel, maar het was jammer dat het ontzettend slecht weer was. De
duidelijke winnaar van dit spel was natuurlijk het groepje met de meeste drankorgels er in.
Gefeliciteerd dames, de fles champagne is jullie gegund ☺.
Nadat we, via dezelfde weg terug, thuis een droog pak hadden aangetrokken, werden we om 18:00
verwacht in het Nieuwe Bonte Paard. Na een borreltje om op te warmen, kregen we hier een
speciaal samengestelde menukaart. Als dessert kregen we een aantal verschillende toetjes.
Het was een onwijs geslaagde dag!
Wieneke: Bedankt voor het regelen van deze dag, het zat goed in elkaar!
Loren: Bedankt voor het regelen van het lekkere eten! Ook complimenten voor de kok(s)
Sandra: Bedankt voor de financiële kant, voor het feit dat je onze sponsor bent en het was erg
gezellig dat je er zelf ook bij was!
Rosan
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DESS DA2 – FC Weesp DA1
Zondag 30 november 2014 – 12:45
Na 3 weken vrij te zijn geweest, stond er vandaag weer een belangrijke wedstrijd op het programma.
We staan vrij dicht bij elkaar qua aantal punten, dus deze wedstrijd zou voor ons heel lekker zijn om
te winnen.
De wedstrijd begon vrij gelijkmatig. We kwamen beiden in de aanval en er werden meteen al kansen
gecreëerd. Wij kwamen zelf in de 19e minuut op een 1-0 voorsprong door Denise. Lange tijd bleef dit
de stand, waardoor wij met een voorsprong de rust in gingen.
Meteen na rust kwam de gelijkmaker van de tegenpartij. Een minuut of 10 later namen zij de
voorsprong over en stonden we 1-2 achter. Gelukkig bracht Iris ons vlak voor tijd op een gelijke stand
van 2-2, waarmee de wedstrijd werd beëindigd. We zijn hier heel goed mee weggekomen, want
eigenlijk was Weesp de tweede helft gewoonweg beter. Gelukkig hebben we er 1 punt aan over
kunnen houden.
Baas: Bedankt voor het keepen!
Anne: Bedankt voor het meespelen!
Rosan
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DESS DA2 - RCZ DA1
Zondag 7 december 2014 – 14:00
BBBBRRRRRRRRR!!! Wat was het koud vandaag! Met leggings en truien onder ons tenue gingen we
vandaag het veld op.
We hebben aan het begin van de competitie al eerder tegen RCZ gespeeld. Die wedstrijd wonnen we
net aan, met 2-3, maar dit had veel meer kunnen zijn. Vol goede moed gingen we daar vandaag meer
uit slepen.
De eerste helft speelden we voor de wind. We creëerden aanval na aanval en er kwamen ook kansen
uit voort. We waren voortdurend op de helft van RCZ aan het voetballen, maar er wilde nog niet echt
snel een doelpunt in. Ongeveer halverwege de eerste helft maakte Judith de 1-0, door vanuit de
rechterhoek op doel te schieten. Met een 1-0 voorsprong gingen we de rust in.
In de kleedkamer werden droge pakken en extra lagen aangetrokken. Zoals Leonie zo mooi zei:
“Normaal gesproken moet de scheids ons komen halen en zijn we nog lang niet klaar met bespreken,
maar nu willen we eigenlijk meteen het veld weer op”. We waren koud en nat en we wilden dat de
wedstrijd zo snel mogelijk voorbij zou zijn.
De tweede helft hadden we tegenwind en begon het nog harder te regenen. Toch gaven we de moed
niet op en bleven we aanvallen en kansen creëren. Ook RCZ kwam steeds meer op onze helft,
waardoor we links en rechts nog redelijk wat weerstand moesten bieden. Helaas kwam RCZ dan ook
op een gelijke 1-1 stand terug, zo ongeveer halverwege de tweede helft. Ondanks de kou en de regen
moesten we hier de 3 punten uit slepen. Vlak voor tijd was daar opnieuw Judith die vanuit een solo
een mooi doelpunt maakte. Kantje boord hebben we deze wedstrijd met 2-1 gewonnen.
Voorlopig hebben we even tijd om bij te komen dames, want dit was onze laatste wedstrijd voor de
winterstop.
Lotte: Bedankt voor het keepen!
Renate: Bedankt voor het meespelen!
Rosan
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 13-12-2014
thuis tijd
10.00
11.30

uit

tijd

wedstrijdnr
147219
98257

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd
DESS F2 – Kwiek’78 F4
*DESS MC1 – Zouaven de MC2
*( deze wedstrijd wordt verzet naar
20-12-2014)
wedstrijd

scheidsrechters
Thijs Swier
Anita v Arem
rijders

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

LET OP ! ! ! !
Tijdens de kerst ( school ) vakantie
komen de jeugd trainingen te
vervallen
ODESSA

12

Dess MC1 – Berkhout MC1

Zaterdag 6 December 2014

De meiden van Dess nemen de aftrap en de strijd barst los.
Er wordt veel over gepasst en in de 5de minuut komt er een splijtende pass van Merel naar
Irene die vanaf links de bal rechts in de verre hoek schiet en het is 1-0.
Berkhout neem de aftrap en in de 8ste minuut komt er een klutsbal bij Irene, die speelt hem
achter het standbeen langs waardoor de hele achterhoede van Berkhout wordt uitgespeeld
en scoort, goal 2-0.
Berkhout mag weer naar de middenlijn om de aftrap te nemen.
De 9de minuut Dess krijgt een corner op links en Irene scoort 3-0.
Berkhout mag weer de aftrap nemen en in de 18de minuut scoort de kleinste speler van
Berkhout hun tegen doelpunt en het wordt 3-1.
Nu mogen de meiden van Dess naar de middenlijn om de aftrap te nemen.
In de 20ste minuut gaat Irene op volle snelheid vanaf eigen helft over links en scoort goal 4-1
En dan is het rust en de spelers gaan richting de kleedkamers om wat te drinken en te eten
en om weer even op adem te komen.
De tweede helft begint en de meiden van Berkhout nemen de aftrap.
De 2de minuut van de tweede helft Sandra schiet de bal naar voren en Valerie scoort de
meiden van Dess denken gescoord te hebben alleen jammer genoeg is het buitenspel.
6 minuten later, Irene wordt aangespeeld en vanaf links schiet zij in de verre hoek een mooi
doelpunt en het staat 5-1.
Berkhout mag weer eens de aftrap nemen.
In 15de minuut van de tweede helft, Cynthia speelt zichzelf vrij door met een paar
schijnbewegingen 3 spelers van Berkhout op het verkeerde been te zetten en schiet op doel,
het schot wordt gekeerd door de keeper en de bal valt voor Valerie die deze buitenkans niet
onbenut laat en scoort 6-1.
Berkhout mag weer de aftrap nemen.
3 minuten later speelt Cynthia zichzelf weer mooi vrij en tekent zelf voor de 7-1.
De meiden van Berkhout mogen weer de aftrap nemen.
28ste minuut de snelle Sandra vliegt als een
bliksemschicht over rechts naar voren en
geeft een gouden voorzet naar Valerie en
die peert hem erin en het is 8-1.
En verder werd er niet meer gescoord en
was het weer een gewonnen wedstrijd voor
de meiden van Dess MC1.
Dit stukje is geschreven door Merel Sas.
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OPROEP:
Zaterdag 20 december 2014 kan DESS MC1 winterkampioen worden.
Als in de wedstrijd tegen Zouaven MC2 een gelijkspel of overwinning
wordt behaald is het zeker: DESS MC1 KAMPIOEN
Wij zouden het erg leuk vinden als dit zou gebeuren in het bijzijn van
zoveel mogelijk publiek, dus alle familieleden, vrienden, vriendinnen,
maar zeker ook mensen die het gewoon leuk vinden om dit team te
komen steunen: Kom gezellig kijken!
De wedstrijd begint om 11.30 uur op het DESS-terrein.
Tot zaterdag,
DESS MC1
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DESS ME1 KAMPIOEN!!!!
Omdat tot nu toe alle wedstrijden gewonnen zijn, was het vorige week zaterdag zover: de
kampioenswedstrijd thuis tegen de Blokkers. Zij hebben een tijd samen met ons en de Zouaven
bovenaan gestaan, maar nu al een aantal wedstrijden verloren. Aangezien wij van Zouaven gewonnen
hebben, en Zouaven tegen Opperdoes gelijk heeft gespeeld, was het kampioenschap vandaag echt
binnen bereik voor Myrthe, Megan, Alexandra, Mariët, Wies, Kim, Esmee, Marit, Fleur en
nieuwkomer Anouk. Wat was het koud deze ochtend, we gingen 8 tegen 8 spelen, zodat we allebei
een wissel minder hadden. Door de kou vielen er al snel een aantal spelers uit, en we waren toch wat
zenuwachtig. Gelukkig wist Myrthe het net voor rust al 2 keer te vinden, altijd lekker om met een
voorsprong de rust in te gaan.
Vol goede moed werd de 2e helft begonnen. Marit, Kim en Anouk zorgden ervoor dat Wies weer niet
veel te doen kreeg. De meiden houden zelf het aantal gescoorde doelpunten goed bij, dus ze wisten
dat als er vandaag 8 keer gescoord zou worden, het totaal op 100 zou komen. En ze hadden bedacht
dat dat wel bij het kampioenschap zou passen, dus er moesten er nog een paar in. Myrthe gaf het
goede voorbeeld en scoorde nog 3 keer, daarna schoot Megan met een knal de 6e erin. Fleur en
Esmee zaten er ook dichtbij. Mariët scoorde met een mooie bal van ver over de keeper heen en daar
was de nr. 100: Alexandra schoot de bal van dichtbij erin! De meiden waren dolblij met deze
doelpunten, voor het kampioenschap leken ze wat minder aandacht te hebben (toch heel anders dan
bij jongens!). Ik ben wel heel erg TROTS op jullie meiden, dat jullie dit toch mooi gelukt is! Er was
taart van de sponsor gebr. Hovenier en felicitaties van de voorzitter. Ook Myrthe en Alexandra hadden
samen een prachtige voetbaltaart gemaakt. Het heeft ons allemaal heerlijk gesmaakt!
Om het helemaal af te maken, speelden we gisteren de laatste wedstrijd tegen Always Forward.
Megan en Mariët waren helaas ziek, dus met z'n 8en richting Hoorn. Ook de opstelling werd helemaal
omgegooid, waardoor het spel wat rommelig werd. Toch mocht het resultaat er zijn, uiteindelijk werd
er met 8-0 gewonnen en scoorden Myrthe, Alexandra, Wies en Marit de doelpunten. Fleur speelde
achter en deed dat opvallend goed! Ook Anouk stond vandaag achter en dat ging prima, samen met
Kim zoals altijd stevig achterin. Esmee was lekker aan het zwerven en over het hele veld te vinden.
Alle elf wedstrijden gewonnen, een mooi kampioenschap!
Omdat we nu al met 10 speelsters zijn en er nog een paar meisjes meetrainen die ook graag op
zaterdag wedstrijden willen voetballen, gaan we na de winterstop verder als MD1. We gaan dan met
een elftal ook alvast op een groot veld spelen, dus dat wordt een hele nieuwe uitdaging!
Sandra

foto Ton Koek (Jotoweb)"
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Kwiek F4 – DESS F2: 2-1
Van Kwiek hadden we al eens verloren en we speelden een keer gelijk, dus eigenlijk was een
overwinning vandaag wel een aanrader. Helaas schoten we er één minder in dan Kwiek: Wes
maakte de 1 voor ons, maar dat was niet genoeg.
Iedereen was mee vandaag en normaal wil er niemand in de wissel, maar vandaag ontdekten
de F2-spelers het boardingveld, dat precies naast ons speelveld lag en war je je als 2 wissels
uitstekend kunt vermaken.
In de rust moest de scheidsrechter beide teams uit het boardingveld plukken, waar ze zelf de
strijd al hadden voortgezet.
Strijd verloren, maar de penalty’s gewonnen en Damian won de was.

DESS F2 – Zouaven F11: 1-1
Geen opstartproblemen deze keer: De Koopmans-broers waren een uur van tevoren aanwezig
en ook scheidsrechter Luuk was ruim op tijd.
Het was wel heel erg koud en Julia moest nog even terug naar de kleedkamer voor wat extra
onderkleding, maar als je eenmaal voetbalt, dan voel je de kou al gauw niet meer.
Het spel ging mooi heen en weer en Wes was alweer onze doelpuntenmaker. Finn verdient
een speciale vermelding voor steengoed voetballen vandaag!

Zouaven F11 – DESS F2: 3-0
“Wat een schatje, die wil ik wel voor Sinterklaas”, zo klonk het vanaf de moeders langs de
Zouaven-zijlijn. In en na de wedstrijd bleek dat de spelers van Zouaven het daar niet mee eens
waren. We maken hier een prijsvraag van: Over wie gaat dit?
We vertrokken met z’n achten: Wes en Julia waren ziek, dus dat het moeilijk zou worden was
wel duidelijk. Damian en Thomas verdeelden de keeperstaken deze wedstrijd. Beiden
verrichtten uitstekend werk deze wedstrijd. DESS speelde best goed, maar de eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat onze keepers het drukker hadden dan die van Zouaven.
Doelpunt 1 en 3 kwamen voort uit een hoop gekluts in de kluit en toen zat ie er zomaar in.
Doelpunt 2 was een hele mooie: onze Mike ramde de bal snoeihard en onhoudbaar in eigen
doel, in een poging de bal corner te schieten. Jammer, maar het was wel het mooiste doelpunt
van de wedstrijd.
De penalty’s eindigden gelijk en de chips maakte evengoed weer prima.
Groeten,
Anita
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Teamindeling winterzaalvoetbal:
Coaches dienen zelf het vervoer te regelen. Kleding wordt bijtijds voor je geregeld. Het
wedstrijdprogramma wordt in de volgende Odessa bekend gemaakt.
F1
Nick O
Nick K
Thomas
Karel
Niek
Mike B

F2
Damian
Guus
Wess
Maarten
Mike S
Danique
Benjamin

F3
Tijmen
Collin
Perry
Finn
Anne
Julia

Coach: Ruud

Coach: ?

Coach: Anita

E1
Jordi
Lars
Jeffrey
Daniel
Jesse
Luuk

E2
Timo
Wout
Siebe
Seth
Cas
Dave

Reserves om mee te vragen
bij uitval:
Meisjes E:
Marit
Wies
Esmee
Fleur

Coach: Bas

Coach: ?

Toernooiagenda jeugd:
Organiserende vereniging: Datum:
SVW ’27 (Heerhugowaard) za 4 april
zo 5 april
za 23 mei

DESS-teams die meedoen:
F2, F1
E1
C1

Grasshoppers

za 4 april

ME1

Vv Berkhout

za 4 april

MC1, C1

Sv De Rijp

za 16 mei
zo 17 mei

F2, F1, E1, C1
MC1, MD1
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