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Van de Voorzitter
Beste leden,
Inmiddels hebben we de nieuwjaarsreceptie gehad, zijn alle kerstbomen (eventueel ritueel) verbrand, is de
vrijwilligers-en sponsoravond weer achter de rug en hebben we ons opgemaakt voor het tweede gedeelte van
de competitie. Er zijn nog niet zo heel veel wedstrijden gespeeld, maar als het wel doorging, waren er
gladiatoren op het veld te zien met handschoenen, sjaals en maillots in verschillende tricots en kleuren. Best
een grappig gezicht en het wachten is nu op de eerste scheidsrechter met een wollen maillot onder zijn
sportbroekje.
Tijdens de vrijwilligers-en sponsoravond is er bij het uitdelen van de koffie/thee met cupcakes alweer veel
gelachen (en dan niet alleen om de skipully van ondergetekende), maar werden er die avond ook uiteindelijk 3
prijzen uitgereikt. De eerste aan “boefje” Arie de Niet voor het op slinkse wijze proberen extra casinomuntjes
te verdienen. Aan hem werden dan ook de handboeien uitgereikt. De “liefste” prijs viel ten deel aan Kim Vlaar
(een hartenkaars) en de absolute “casino cash winnaar” was Maickel de Boer, die een hele grote som geld in
ontvangst mocht nemen in de vorm van nepmunten, duizenden euro’s aan papiergeld(kladblok) en een Euro
toiletrol.
Laatst kreeg ik een telefoontje van Jelle van IJperen. Hij had wat ideeën en wilde dat aan het bestuur
voorleggen. Dit is de afgelopen bestuursvergadering dan ook besproken. Dus vanaf heden hebben we bij DESS,
die de structuur van de jeugdafdeling onder zijn hoede gaat nemen. Want tot nu toe doen alle jeugdtrainers en
coaches allemaal zelf erg hun best en zorgen zij ervoor dat bij hun eigen team alles goed verloopt. Waarom
dan toch iemand die daar structuur in wil aanbrengen?
Vooral omdat er volgens Jelle heel wat praktische dingen zijn die makkelijk geregeld kunnen worden. Niet
zozeer in de inzet en toewijding van de trainers en coaches, maar vooral in het samenwerken, het leren van
elkaar en het overleggen met elkaar. Het is dan handig als er iemand is die aanspreekpunt is in dit geheel. Daar
komt Jelle dan om de hoek kijken. Trainers en coaches hoeven dan ook niet bang te zijn dat hij ze komt
vertellen hoe je training moet geven en wat de opstelling zou moeten zijn, dat redden ze prima zelf.
Wel gaat hij graag kijken bij trainingen en eens in gesprek met de trainers om te kijken wat zij missen en waar
zij behoefte aan hebben. De bedoeling is dan dat het uiteindelijk voor iedereen makkelijker en leuker wordt
om een training te geven of een team te begeleiden. Het bestuur heeft het initiatief van Jelle omarmt en
hebben daarbij afgesproken dat er ook vanuit het hoofdbestuur ondersteuning komt. Een DVD/ handboek voor
de E-junioren (KNVB) is een eerste aanzet. Mocht dit bevallen zal dit ook voor de andere trainers worden
aangeschaft. Jelle houdt ons op de hoogte.
Alle bestuur- vergaderingen zijn ondanks de griep epidemie wel doorgegaan, al waren sommige bestuursleden
toch ook hierdoor getroffen. Van hieruit wil ik onze secretaris Marleen Kistemaker van harte beterschap
toewensen en hoop dat ook zij gauw weer kan aanschuiven aan de bestuurstafel.

Johnny Jacobs
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DESS 1 – Petten 1

6-3

(15-2-2015)

Vandaag was het dan eindelijk zover, DESS mocht de eerste competitiewedstrijd van 2015 gaan
spelen. Na een rommelige periode waarin er veel trainingen en oefenwedstrijden werden afgelast,
een wedstrijd die zeer welkom was. Enkele dagen voor de confrontatie met de kustbewoners was het
niet duidelijk in welke samenstelling DESS 1 zou aantreden. Bas Bos en Lars Dol verblijven in het
buitenland en degene die het langst weg zou blijven was keeper Sjoerd Beuker. Hij werd pas in mei
terugverwacht. We hadden Ronald ten Pierick bereid gevonden om de plaats van Sjoerd onder de lat
over te nemen. Ronald kon één zondag niet en dat was nou net deze. Dinsdagavond na de training
begonnen de geruchten dat Sjoerd een langer verblijf in Nieuw Zeeland niet zag zitten en
donderdagavond was het zeker dat hij zaterdagmiddag weer in Nederland terug zou zijn. Een aantal
appies later, zo gaat dat tegenwoordig, was het duidelijk dat Sjoerd de wedstrijd, met jetlag, zou
kunnen spelen en daar waren we natuurlijk blij mee. Daarnaast keerden Fred van der Ven en Harm
op den Kelder op tijd terug van een wintersportvakantie. Ook aanvoerder Ruben Kist was te
wintersporten geweest maar was nog niet fit genoeg om te spelen. Harm startte in de basis en Fred
op de bank. Tenslotte ontbrak ook Prins Jacob Bakker wegens carnavalsverplichtingen. Toch kon
DESS met een acceptabel elftal het veld in, want Wouter Smit (begon op de bank) en Jelle Klijnsma
(in de basis) waren bereid gevonden om het eerste te versterken.
De technische staf was niet gerust op een goede afloop, omdat DESS het heel moeilijk had in de
uitwedstrijd tegen Petten. Gelukkig verscheen Petten ook niet compleet op het sportcomplex aan de
Sportlaan.
Na het eerste fluitsignaal van de zwakke scheidsrechter Huisman, was duidelijk dat DESS de beter
voetballende ploeg zou zijn vandaag. Petten werd op eigen helft teruggedrongen en al snel kwam
DESS op voorsprong. Wie anders dan Nick Hiemstra was hier verantwoordelijk voor, hij schoot van
dichtbij raak, 1-0. Het was gek maar vanaf dat moment was toch te zien dat het de laatste wedstrijd
van DESS alweer een tijdje geleden is gespeeld, want het veldspel werd slordiger en met name de
verdedigers hadden het moeilijk. Petten kwam uit het niets op, 1-1. De bal viel voor de voeten van een
Petten-aanvaller en die haalde knap uit. Sjoerd was kansloos bij dit schot. Degene die zich bij DESS
op positieve wijze onderscheidde was Pieter Schuit. Pieter maakte de 2-1 en 3-1. Met name de 3-1 was
van grote schoonheid. Met een prachtige lob verschalkte hij de keeper van Petten. Kort hierna scoorde
de lange spits van Petten, weer uit het niets, de aansluitingstreffer. De bal viel voor zijn voeten na
aarzelend optreden in de DESS-defensie. Hij pegelde de bal onhoudbaar in de bovenhoek, 3-2. Maar
dat DESS toch de betere ploeg was, bewees Dian Baker door alert te reageren op een van de keeper
terugspringende bal en zo de 4-2 aan te tekenen. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft met Kevin Slooten voor Chris Keesom, probeerde DESS de draad weer op te
pakken. Het veldspel werd er echter niet beter op. Ook Petten was niet in staat om het DESS echt
lastig te maken, waardoor het een rommelige wedstrijd werd. Er werden in de tweede helft nog wel
3 doelpunten gescoord. Eerst was het de trainer van Peten die de 4-3 aantekende, waarna Jelle
Klijnsma en Nick Hiemstra de zege definitief veilig stelden, 6-3. Ook Wouter die voor Harm inviel en
Fred voor Jelle Klijnsma, leverden hun bijdrage aan de overwinning. Met name Wouter kan
terugkijken op een prima invalbeurt.
De eerste zege in dit nieuwe jaar is hiermee een feit en de toeschouwers zijn getrakteerd op veel
doelpunten. Als dat geen klantenbinding is, dan weet ik het niet meer. Volgende week vervolgt DESS
de competitie in en tegen Oudesluis.
Ruud Wiersma

ODESSA

2

DWB 2 VS DESS 2
Een derby dat is en blijft bijzonder. Zoals Robert Maaskant op 23 januari zei, ‘een derby
brengt altijd iets extra’s met zich mee’. Voor ons bleek dit het halve eerste elftal te zijn. Tja
een mooi extraatje wanneer je tegen de club moet spelen die nog geen wedstrijd heeft verloren
in de 7e league van het neerlands voetbal.
Gelukkig was een groot deel van het tweede in een topconditie. 10 uur vertrekken blijft een
succesvol middel om iedereen in opperste staat van paraatheid te brengen. Helemaal als de
zaterdagavond in het teken stond van het jaarlijkse dartoernooi in partyhouse de Vang. Rond
de klok van kwart over tien was iedereen aanwezig op het sportpark van DWB. Een waterig
zonnetje en een hobbelig veld maakte deze zondagochtend als vanouds.
Topcoach Marcel Reus had een luxe probleem deze zondagochtend, enerzijds de toppers van
het tweede speelminuten gunnen, anderzijds zijn punten ook wel eens lekker. Daarom werd er
voor een combinatie gekozen, tja je moet wat.
Om stipt 11 uur werd het fluitsignaal gegeven en ging deze kraker van start. Met maar liefst 6
man op de bank was er op ieder denkbaar scenario een oplossing te vinden, behalve voor man
van de wedstrijd Remco Bouma. Die had geen vervanger mocht dit nodig zijn. DESS begon
een beetje rommelig, er waren een paar goede kansen aan de kant van DWB maar we hielden
stand. Na ongeveer 35 minuten kwam het helaas tot scoren, 1-0 voor DWB. Met deze stand
gingen we de rust in.
Na de rust werd er beter gevoetbald en er kwamen meer kansen aan de kant van DESS. Na
ongeveer 60 minuten kwam het tot scoren! Dian Bakker maakte de 1-1!! Vanaf dat moment
veranderde de wedstrijd compleet, we kregen er weer vertrouwen in en ook het publiek was
door het dolle heen. Strijdliederen werden uit volle borst gezongen om de tegenstander verder
in het nauw te drijven. Ik zal u een aantal voorbeelden hiervan geven, wat inspiratie kan
bieden voor een clublied.
-

Hup, hup, hup SV DESS, houd steeds je naam in eeeeeren hup, hup, hup SV DESS, kan
elke club trotseeeeeeren etc.
Niets is mooier dan dat ene woord SV DESS, mijn SV DESS etc.
Hup SV DESS hup, Rood - Witte schare. Dapp're strijders fier en koen. Een roep die
geldt, dat is je ware. Rood en Wit wordt kampioen.

Dit had succes, Pieter Schuit scoorde voor volk en vaderland de 1-2!!! Uiteraard was iedereen
door het dolle heen, er waren helaas nog 20 minuten voor de boeg…… Al snel na 1-2 volgde
de 2-2, DWB kwam op gelijke hoogte. Ondertussen was er al wat kritiek op de arbitrage,
buitenspel blijft lastig. Uiteindelijk hebben we toch verloren……..2-3.
Uw verslaggever
Tom Beuker
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 1 Maart Thuis
veld
A
A
A

tijd
14.00
10.00
11.45

vertrek

wedstrijdnr
38669
203477
120819

wedstrijd
DESS 1 – GSV 1
DESS VE1 – SEW VE2
DESS 2 – de Valken 4

Scheidsrechter/ rijders
Jan Kok
Maickel de Boer

Zondag 1 Maart Uit
veld tijd
12.00
14.30

vertrek
11.00
13.00

wedstrijdnr
114434
114999

Uitslagen zondag 15 Februari
DESS 1 – Petten 1
DESS DA2 – AFC DA1
Grashoppers B2 – DESS B1
Apollo’68 DA1 – DESS DA1

wedstrijd
West-Frisia DA1 – DESS DA1
Zeeburgia DA1 – DESS DA2

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

Scheidsrechter / rijders

Uitslagen Zaterdag 14 Februari
DESS F1 – MOC F2
DESS F2 – Zwaagdijk F1
DESS C1 – Andijk C3
HSV Sport E2 – DESS E1
VVS’46 MD2 – DESS MD1
Spirit’30 MC1 – DESS MC1

1-2
0-8
7-2
2-2
4-1
3-1

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
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 8 Maart Thuis
veld tijd
A
12.00
A
14.00

vertrek

wedstrijdnr
115074
115004

wedstrijd
DESS DA1 – Victoria O DA1
DESS DA2 – OSV DA1

Scheidsrechter/ rijders
Jan Kok
Maickel de Boer

Zondag 8 Maart Uit
veld tijd
14.00
12.00
10.30
10.00

vertrek
11.00
9.30
9.00

wedstrijdnr
39760
125552
133890
157881

Uitslagen zondag 22 Februari
Oudesluis 1 – DESS 1
DWB 2 – DESS 2
Westfriezen VE1 – DESS VE1
DESS DA1 – Westfriezen DA1
DESS DA2 – WV-HEDW DA1

wedstrijd
Flevo 1 – DESS 1
VVS’46 4 – DESS 2
Sporting Andijk VE1 – DESS VE1
VVS’46 B2 – DESS B1

Afg.
3-2
3-1
3-7
7-0

Scheidsrechter / rijders
B. Ari

Luuk en Sam

Uitslagen Zaterdag 21 Februari
Westfriezen F10 – DESS F2

9-1

Rest programma Afgelast

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 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 maart 2015
Jan Korver
Junior Karel
Kevin Slooten
Klaas Godfriedt
Luuk Singelenberg
Rob Vlaar
Ruben Kool
Vincent Vriend

Dinsdag 7 april
Jaimy Vlaar
Jordy Kool
Kjell van Heumen
Marco Kremer
Mark Vlaar
Nick Karsten
Niels Kuip
Wouter Smit

Dinsdag 5 mei
Björn de Boer
Frederik van der Ven
Jelle Walma
Maarten Gorter
Matthijs Rood
Patrick Huijsman
Remco Swier
Thom van Schagen

Kantinelijst MC1
1 Maart

Valerie Reus en Lisa de Niet

22 Maart

Sandra Burrei en Tess Karsten

19 April

Anna Hovenier en Noa Vlaar

3 Mei

Cynthia Henneke en Karlijn Nijland

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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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.
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

Oproep oproep oproep.
Wie wil de Odessa overnemen om te drukken en te nieten en te zorgen dat de
bezorgers hun stapeltje krijgen.
Neem dan even contact op met Eveline tel: 591299.
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Kantine diensten op de zaterdag.

Datum

naam vrijwilliger
Ochtend 09.15-11.15 uur /
of
09.15-12.00 uur

naam vrijwilliger
Middag 11.15-13.15 uur /
of
12.00-15:00 uur

24-1-2015 Tamara de Boer / Linda Nieuwenhuis
31-1-2015 Karin Wagemaker / Marina Swier
7-2-2015 Sonja Ursem / Marianne Pant
14-2-2015 Renate Bruijns / Aris Appel

10.45-13.15 uur
Sieta Smit / Minke Alkema

10.45-15.00 uur

Margit Verhoeven / Gitta Schadenhorst 09.15-15.00 uur
Jenny Smit / Mirjam van Wonderen

21-2-2015 Judith Singelenberg / Lizet Manshanden

10.45-13.15 uur

28-2-2015

voorjaarsvakantie

7-3-2015 Esther Buisman / Margret Bleeker

Marlies v.d. Berg

14-3-2015 Linda Mooij / Oksana Volska

Marlies van Schagen / Suzanne de Jonge

21-3-2015 Judtih Vlaar / Martine Zee

Heleen Bakker / Elly Vlaar

28-3-2015 Tamara de Boer / Gitta Schadenhorst

Marina Swier / Sieta Smit

4-4-2015

toernooien

8-4-2015

wo.middag schoolvoetbal gr 3-8

11-4-2015 Elly Bakker
15-4-2015

wo.middag schoolvoetbal gr 7/8

18-4-2015
25-4-2015
2-5-2015
9-5-2015
16-5-2015

toernooien

23-5-2015
30-5-2015
3-6-2015

wo. voetbalmiddag E/F-mini´s

6-6-2015

voetbalweek

Groetjes Sonja en Tamara
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DESS Da1 – Westfriezen Da1
Op zondag 22 februari mochten wij de koploper verwelkomen op sportpark DESS. Zij staan met 1
wedstrijd meer dan de nummer twee 5 punten los, dus dit zou een spannende pot worden. Het team
was zowaar compleet deze week en we begonnen met de volgende opstelling:
Baas
Lotte
Delia

Renate
Marije

Charlotte

Sanne
Michelle

Anne

Vera

Rosalie

Na het fluitsignaal werd er meteen fanatiek en aanvallend gevoetbald. De dames van Westfriezen
hadden er ook zin in. Na wat balbezit over en weer, was het Vera die als eerste de bal in de goal
kreeg! Ze schoot van een afstandje op doel en de keepster van Westfriezen schrok daar zo van dat zij
de bal pardoes door haar handen liet glippen. De blijdschap in ons team was ongekend. Na nog een
kwartiertje spelen wist ook Rosalie te scoren! Zij beschikt over de vaardigheid om nog wel eens een
mannetje (lees: vrouwtje) uit te kappen en vond het nodig tijd om deze vaardigheid een aantal keer
achter elkaar toe te passen. Deze acties gevolgd door een schot op doel leidde tot de 2-0 voorsprong!
Jammer genoeg bleek later in de eerste helft dat ook Westfriezen beschikt over scorend vermogen.
Zodoende gingen we de rust in met de stand 2-3…
In de tweede helft kregen we versterking van niemand minder dan Maartje. Dat dit een gouden
wissel was, bewees zij door na een voorzet van Deel de bal over de keepster in de verre hoek van de
goal te planten. We stonden weer gelijk. Jammer genoeg was de tegenstander de tweede helft net
iets fitter en sneller en werd het al snel 3-4. Ook in de resterende minuten van de wedstrijd wisten zij
nog 3 maal te scoren, waarvan 2 afstand schoten op exact dezelfde, onhoudbare manier. Ondanks de
nederlaag hebben we een leuke pot gespeeld. Hopelijk kunnen we volgende week eindelijk die 3
punten bij Westfrisia ophalen!
#4

ODESSA

10

WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 28-02-2015
thuis tijd

wedstrijdnr

wedstrijd

scheidsrechters

Geen programma

uit

tijd

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

rijders

Geen programma

Zaterdag 07-03-2015
thuis

uit

tijd
10.00
11.30

wedstrijdnr
167177
160511

13.00

176290

tijd
08.45
09.45
13.00

vertrek
07.45
08.45
12.00

wedstrijdnr
179674
173299
185997

wedstrijd
DESS E1 – West-frisia E5
DESS MD1 – Always Forward
MD3
DESS MC1 – Oosthuizen MC1

scheidsrechters
Robin Bontekoning
Anita v Arem

wedstrijd
Blokkers de F8 – DESS F2
KGB F3 – DESS F1
Zouaven de C8 – DESS C1

rijders
Danique,benjamin,julia
Jeffrey,collin
Klaas,maiko,stijn

Maickel de Boer

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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DESS-jeugd:
In de schoolvakantie is er geen training voor de jeugd, tenzij je trainer
anders met je afspreekt.

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

Vesterhavs Cup

vr 22 t/m ma 25 mei MC1

Mini voetbal
Goed nieuws over de mini-afdeling!!
Per 4 maart start de voetbaltraining weer voor de mini's. Ben je een sportieve jongen of meid
die van voetballen houdt of je voetbaltalent wilt gaan ontdekken....dan is dit je kans!!! Voor
alle stoere kids van 5 (of bijna 5) is er de mogelijkheid om te komen trainen bij DESS. Loïs
en Lisa (zelf ervaren voetbalsters) willen graag alle enthousiastelingen training gaan geven
van 16:45 tot 17:30 op de woensdagmiddag (niet in de vakanties) tot aan de zomerstop. Er
zijn geen kosten verbonden aan de trainingen, dit is pas het geval als er in de competitie wordt
gespeeld. Voor inlichtingen of aanmeldingen kun je contact opnemen met Marloes Groot
(0229-72 68 84 of op 06-37 61 99 37).

Met vriendelijke groet,
Marloes Groot
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Het is 14 februari DESS MD1 moet voetballen tegen VVS MD1
iedereen had er zin in.
(In ons eerste wedstrijd) Want de 3 weken er voor ging het niet door. We hadden eigenlijk te
kort spelers maar gelukkig wilde Danique graag mee spelen. Anouk was ziek en Jasmijn was
jarig. Dus hadden we 11 spelers en geen wissel. We gingen nadat iedereen bij Dess was op
weg naar VVS in Spanbroek. Om half 10 begon de wedstrijd we dachten dat het erg moeilijk
zou worden maar het viel wel mee. De keeper Wies deed erg haar best en had hele mooie
reddingen. Kim en Megan schoten de ballen goed naar voren en hielden de meeste ballen van
het doel. Marit, Alexandera waren gewoon super goed bezig ze pakten da ballen van het
tegenpartij af en schoten de ballen mooi naar voren. Ik zelf stond midden. Mariët stond voor
en gaf mij een goede voorzet maar helaas zat die niet. Het tegenpartij kwam meteen in actie
en schoot de bal van afstand in het doel 1-0 voor VVS. Nadat Esmee de bal naar voren had
geschoten liep Fleur door maar de tegenstander pakte de bal weer af en schoot weer over onze
goede keeper Wies in het doel 2-0. Toen was het rust. De kinderen
die nog niet zo lang op voetbal zitten vonden de eerste wedstrijd er
goed gaan en ze vonden het erg leuk !!! ☺ Toen begon de tweede
helft. Het begon meteen goed want we waren nog beter als de
eerste helft. Dayenne deed ook erg haar best en schoot de bal goed
over. Jammer genoeg duurde dat niet lang en de tegenstander
scoorde weer 3-0. We gingen nog even door. Wies schoot met een
keeper bal ver. Ik haalde hem op en rende naar voren met 2
tegenstanders in mijn rug. Ik schoot de bal van een afstand. En het
was raak!!!! 3-1 we deden verder er ons best en later scoorde de
tegenstander weer. 4-1 toen werd er gefloten we hadden dus 4-1
verloren.

Verslag gemaakt door Myrthe.

ODESSA
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Spirit’30 MC1 – DESS MC1
Onze eerste wedstrijd in 3 weken. We gaan met volle moet het veld op. Helaas
konden Mandy, Cynthia niet meedoen want die waren geblesseerd. Ook Loïs
niet mee doen want die was ziek. Wel zaten ze alle drie op de bank ons aan te
moedigen. Tess en Noa waren allebei ziekig maar ze speelden wel mee. Om half
drie begint onze wedstrijd. Wij starten met de bal. Het gaat heen en weer dan
hebben wij de bal en dan hebben zij de bal. Er kwamen telkens mooie aanvallen
maar helaas was hun keeper er voor. Opeens had Spirit een mooie kans en die
schoten ze er hard in. Alleen ze waren buitenspel dus hij werd afgekeurd. Maar
niet veel later komen ze weer en dit keer telde het doelpunt wel. Dit gebeurde
twee keer. En toen was het al weer rust. Het stond 2-0 voor Spirit en wij gingen
toch met volle moed weer het veld later terug in. We wisselden van kant en het
spel begon weer. Na een tijdje werd Valerie door een speler van Spirit onder uit
gehaald. Daarvoor kregen we een penalty. Lisa mocht hem nemen en hij ging er
prachtig in. Het stond 2-1. We kregen nog een aantal kansen maar die schoten
we mis. Even later haalde iemand van ons team een speler van Spirit onderuit.
Hiervoor kregen zij een penalty. Deze ging er helaas in. Na nog veel getik met
de bal was de wedstrijd afgelopen. Deze hadden we helaas verloren maar de
volgende gaan we vast wel winnen!
Sabine Alkema

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

HÉ SCHEIDS
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen.
Gezellig.
‘Scheidsrechter in de rust:

‘We gaan het gezellig houden, ook al staat het 6-0. Ik wil niks meer over
ziektes en moeders horen.’
‘Orhan:

‘Maar scheids, u bent partijdig.’
‘Scheidsrechter:

‘Jongen, je hebt in de eerste helft mijn hele stamboom beledigd en ik heb een vrij grote
familie. Dus wees blij dat je nog geen rood hebt.’

-----------------------------------------------------------------------------------------------ODESSA
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DESS F2 – Zwaagdijk F2: 0-8
Wat Zwaagdijk F1 in onze poule doet, is ons een raadsel: Of zij zitten te laag, of wij te hoog.
De tijd zal het leren. In elk geval moesten we opboksen tegen een fysiek zware tegenstander,
die ook nog eens geen manieren kende (en na afloop niet eens ging douchen).
Maar goed, we mochten (natuurlijk omdat we vandaag het enige meisje, dat thuis speelde,
Julia, in onze gelederen hadden) in de dameskleedkamer, die nu nog alleen een mooi
deurbordje heeft.
Damian was ziek, Benjamin moest hockeyen en Danique was uitgeleend aan de MD1. Het
was koud, maar goed voetbalweer en alle teams waren blij dat we het veld weer eens op
mochten. De routines zaten er nog niet helemaal in, want de scheidsrechters van deze zaterdag
lieten het afweten vanwege verschillende communicatiestoornissen. Gelukkig waren er
vaders: Rob Vlaar floot de F2 en Erwin Kan de F1. Geen problemen daar dus. Rob werd nog
ingefluisterd dat er bij F2-wedstrijden meestal weinig overtredingen werden gemaakt, maar
daar maakte Zwaagdijk vandaag een uitzondering voor: Rob had z’n handen vol aan deze
wedstrijd. Het was hem echter toevertrouwd.
Ook onze keepers Anne en Finn kregen het druk, maar stonden dapper hun mannetje. Mike en
Maarten lieten zich niet afschrikken door de waagdijkers: Ze lustten ze rauw en Mike liet
daarbij soms een afschrikwekkend gebrul horen, in antwoord op de lelijke woorden die
Zwaagdijk riep. Dawid speelde z’n eerste wedstrijd en deed dat heel goed, zeker nadat hij een
extra warm hemd had aangetrokken. Anne speelde zijn eerste wedstrijd buiten, wat toch wee
heel anders is dan binnen, maar ook hij liet zich niet aan de kant zetten door de jongens van
Zwaagdijk. Wess Guus en Julia vielen regelmatig gezamenlijk aan, bij vlagen met goede
passes. Iets meer geluk had wel fijn geweest.
Het gedrag van onze tegenstander was wel heel vervelend en dat maakte onze aanvoerder zo
boos dat ie een enorme scop uitdeelde en vervolgens al uit eigen beweging het veld verliet.
Hij ging later netjes terug om sorry te zeggen.
Z’n penalty na afloop (want die mocht ie natuurlijk wel nemen) ging er zo snoeihard in dat
daarmee alle frustratie was geweken. Voor even.
Finn, Mike en Tijmen scoorden hun penalty ook en toen was het tijd voor de douche. In de
kleedkamer was het weer gezellig. Chippie toe en de was met Guus mee naar huis.
Goed gedaan team, tot woensdag, Anita
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Westfriezen F10 – DESS F2: 9-1
Het was nog nacht toen we op moesten voor de wedstrijd tegen Westfriezen, maar eenmaal op
de verzamelplaats begon het licht te worden. Maarten was ziek, Finn moest op de foto,
Damian was bij zijn vader en Benjamin moest hockeyen, dus bleven er acht kanjers over van
de F2.
Dat ondergetekende geen fan is van kunstgrasvelden zal gevoeglijk bekend zijn. Het is funest
voor je enkels en knieën, een sliding eindigt vaak in een 3e graads brandwond en je wilt niet
weten wat je aan rotzooi inademt, maar………”elk nadeel heb z’n voordeel,” zei ooit een wijs
man, en zo ook hier: als enige jeugdteam van DESS konden wij wel onze wedstrijd spelen en
de zolen van onze voetbalschoenen waren op het eind van de wedstrijd weer geheel
moddervrij, omdat een kunstveld het effect heeft van een borstelrol.
Het had de vorige dag en nacht aan een stuk door geregend en ook nog onderweg naar Zwaag,
maar van 9 uur tot 10.30 was het helemaal droog. Guus stond de eerste helft op doel. We
weten allemaal dat Guus een uitstekende keeper is, maar zelfs hij kon het niet winnen van de
keiharde schoten van Westfriezen, die als duo eigenlijk hun gehele team bepaalden. Dat deden
ze gewoon goed.
Guus had goed zich op het elektronisch scorebord, dat echter vandaag alleen tijd en
temperatuur bijhield en verder niet werkte. Na het eerste doelpunt wees Guus ons echter op
het bord en zei: ”Kijk, er staat 1-0” (er stond om 9.08 uur: 1ºC .)
Met de rust (6-0) waren we het roerend eens dat de mensen van het scorebord niet zaten op te
letten, want het stond nog steeds 1-0. Aan het eind van de wedstrijd was de temperatuur een
graadje opgelopen, dus wat Westfriezen betreft bleef het bij 2-0. In werkelijkheid speelden we
een fantastische 2e helft. Wess, Julia en Guus stortten zich op de aanval, waar een vrije trap
uit voortkwam, die Wess er van een redelijke afstand schitterend inschoot. Danique en Anne
waren lekker fel op het middenveld en Mike leidde de verdediging, die hij met hulp van
Tijmen en Guus (die was overal) goed onder controle kreeg. Verrassing deze wedstrijd was
Dawid op doel: daar gaan we zeker nog een hoop plezier van krijgen.
De penalty’s van Dawid, Mike en Julia zaten erin en Dawid hield er 5 van de tegenpartij. Het
was weer een mooie pot, F2. Volgende week vrij en in de vakantie is er ook geen trainen. Tot
daarna!
Anita
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1
1 Maart

Wies Wagemaker en Fleur Swier

22 Maart

Alexandra Huisman en Megan Verhoeven

19 April

Maarten Hovenier en Dawid Sarnowski

3 Mei

Tom Zijp en Peter Smit

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.
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