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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 15 Maart Thuis
veld
A
A
A

tijd
10.00
11.30
13.30

vertrek

wedstrijdnr
133855
157885
120815

wedstrijd
DESS VE1 – Hollandia VE1
DESS B1 – Oosthuizen B2
DESS 2 – MOC2

Scheidsrechter/ rijders
Jan Kok
Wiegert Kistemaker
Bas o.d. Kelder

Zondag 15 Maart Uit
veld tijd
14.00
11.30
14.15

vertrek
10.30
13.15

wedstrijdnr
39771
114549
114589

Uitslagen zondag 1 Maart
DESS 1 – GSV 1
DESS VE1 – SEW VE2
DESS 2 – Valken 4
West-Frisia DA1 – DESS DA1
Zeeburgia DA1 – DESS DA2

wedstrijd
Oudesluis 1 – DESS 1
Zouaven DA1 – DESS DA1
Oosthuizen DA1 – DESS DA2

Scheidsrechter / rijders
M. Billor

Uitslagen Zaterdag 28 Februari
0-3
Afg.
0-5
8-1
1-3

Geen Programma

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 22 Maart Thuis
veld
A
A
A

tijd
14.00
10.00
11.45

vertrek

wedstrijdnr
38665
133852
157886

wedstrijd
DESS 1- Schellinkhout 1
DESS VE1 – Woudia VE1
DESS B1 – VVS’46 B2

Scheidsrechter/ rijders
A.S. Mumcuoglu
Johnny Jacobs
Wiegert Kistemaker

Zondag 22 Maart Uit
veld tijd
11.30
10.30

vertrek
10.30
9.30

wedstrijdnr
114348
114568

Uitslagen zondag 8 Maart
Flevo 1 – DESS 1
VVS’46 4 – DESS 2
Andijk VE1 – DESS VE1
VVS’46 B2 – DESS B1

wedstrijd
Duinrand S DA1 – DESS DA1
Monnickendam DA1 –DESS DA2

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

Scheidsrechter / rijders

Uitslagen Zaterdag 7 Maart
DESS E1 – West-Frisia E5
DESS MD1 – Alw.Forward MD3
DESS MC 1 – Oosthuizen MC1
Blokkkers F8 – DESS F2
KGB F3 – DESS F1
Zouaven C8 – DESS C1

1-4
3-0
2-9
7-0
4-0
1-6

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

ATTENTIE DESS 2:
De begeleider van DESS 2 heeft overleg gehad met de hoofdtrainer en heeft het voor elkaar
gekregen dat vanaf deze week ook de spelers van DESS 2 welkom zijn bij de training.
Voor alle duidelijkheid:
Training DESS 1 en 2 op dinsdag en donderdag om 20.00 uur.
Arie

ODESSA

2

DESS 1 pakt 1 punt uit 2 belangrijke wedstrijden
Voor het eerste elftal van DESS stonden de afgelopen twee weken belangrijke wedstrijden op het
programma. Eerst wachtte de confrontatie met “angstgegner” GSV en afgelopen zondag stond de
wedstrijd tegen concurrent Flevo op het programma.
Voor de wedstrijd tegen GSV was de ploeg gewaarschuwd. Uit werd geflatteerd gewonnen en vorig
seizoen ging DESS twee keer kansloos onderuit tegen de ploeg uit Grootschermer. Beide ploegen
begonnen redelijk compleet aan de wedstrijd. Ondanks dat de trainer had aangegeven dat DESS fel
en met veel inzet aan de wedstrijd moest beginnen, gebeurde dat helaas niet. Het gevolg was dat
GSV vanaf het begin de bovenliggende partij was. Het was een fout in de defensie bij DESS die de 0-1
achterstand inleidde. Na balverlies op het middenveld weigerde de achterhoede in te grijpen en
werd één van de spitsen de gelegenheid geboden om keeper Sjoerd Beuker kansloos te laten. Binnen
11 minuten keek DESS daarom tegen een op dat moment terechte achterstand aan. DESS leek
hierdoor wakker geschud en kreeg via Pieter Schuit een uitstekende mogelijkheid om gelijk te maken.
Pieter verscheen oog in oog met de GSV keeper maar verzuimde om die te passeren. In het vervolg
van de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op, waarbij beide ploegen enkele mogelijkheden onbenut
lieten. Wat wel opviel is dat GSV de fellere ploeg was. De ruststand was 0-1.
In de tweede helft had DESS er alle vertrouwen in dat het goed zou komen. Ondanks de harde
tegenwind moest het toch mogelijk zijn om deze wedstrijd te winnen. Helaas pakte het voor DESS
niet positief uit. DESS kreeg enkele goede mogelijkheden en wist die niet te verzilveren. Waar DESS
dit naliet, wist GSV nog wel 2 keer het net te vinden. Beide keren waren het wederom fouten in de
DESS achterhoede die GSV de gelegenheid gaven om de wedstrijd vrij gemakkelijk met 0-3 te winnen.
DESS heeft het toch weer moeten afleggen tegen de ploeg uit Grootschermer en dat is
teleurstellend, want met meer inzet en iets meer slimheid, had er vandaag zeker meer in gezeten.
De wedstrijd tegen Flevo afgelopen zondag was van groot belang voor de tweede plaats. Als DESS
zou winnen, zou het over Flevo heen gaan en de tweede plaats weer bemachtigen. En met de
inhaalwedstrijd tegen Oudesluis in het vooruitzicht zou Flevo op een grote achterstand gezet kunnen
worden. Dat het niet makkelijk zou worden was vooraf wel duidelijk. De thuiswedstrijd ging met 1-2
verloren en Flevo heeft daarna weinig punten meer verspeeld. DESS mistte vandaag topschutter Nick
Hiemstra maar kon Bas Bos weer aan de selectie toevoegen. De ploeg was verder compleet. Ook
Flevo kon op volle sterkte aantreden en dat waren mooie ingrediënten voor een spannende
wedstrijd. En dat is het ook geworden.
In tegenstelling tot vorige week, was DESS nu wel bij de les. Ook Flevo streed voor iedere meter,
zodat er een waar voetbalgevecht werd geserveerd. Na 15 minuten spelen kreeg DESS de eerste
mogelijkheid op een doelpunt. Ruben Kistemaker kon de uitstekende voorzet van Arthur Admiraal
helaas niet binnenkoppen. Het spel golfde heen en weer en de keepers wisten hun doel schoon te
houden. Toch ging DESS met een 0-1 voorsprong de rust in. Na een vrije trap verschalkte een
verdediger van Flevo zijn eigen doelman met een prachtig “boogkopballetje”, een Edje dus maar wel
lekker voor de mannen uit Benningbroek en Sijbekarspel.
De tweede helft leverde hetzelfde spelbeeld op. Beide ploegen streden voor iedere meter en aan
beide kanten ontstonden gevaarlijke situaties voor het doel. Na een uur spelen kwam Flevo op 1-1
nadat Sjoerd de bal in het 16-metergebied voor de voeten van een Flevospeler bokste die vervolgens
verwoestend uithaalde. Het bleef een spannende wedstrijd die misschien geen winnaar verdiende
maar beide ploegen hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen. Er
werd echter niet meer gescoord waardoor deze topper in een gelijkspel eindigde.
Voor DESS een prima uitslag. Als volgende week wordt gewonnen van Oudesluis, herovert het de
tweede plaats en zet het nummer 4, GSV, op 6 punten en blijft het overtuigend meedoen om een
plek in de nacompetitie.
Ruud Wiersma
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Agenda 2014/2015

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 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

22 Maart

Sandra Burrei en Tess Karsten

19 April

Anna Hovenier en Noa Vlaar

3 Mei
Nijland

Cynthia Henneke en Karlijn

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 VR1 (01-03-2015)
Dit keer geen wedstrijdverslag van de Vrouwen 1 van DESS, want we hebben niet gevoetbald tegen
West Frisia.
Tot volgende week!

Dess DA1 – Victoria O DA1

8 maart 2015

Zondag 8 maart, een heerlijke dag om eindelijk weer de 3 punten te pakken. Na de winterstop is het
ons helaas nog niet gelukt om punten binnen te slepen, dus we waren allemaal van mening dat het
wel weer eens tijd werd. De dames van Victoria O zijn wij in de beker al tegen gekomen en ook
speelden we vorig seizoen in de competitie tegen ze. Een ploeg waartegen de uitslagen altijd gelijk
opliepen: 4-5, 3-2, 5-4 etc. Een makkie zou het vandaag dus niet gaan worden. We begonnen de
wedstrijd met de volgende opstelling:
Marije
Delia

Anne
Vera

Baas
Eva
Roos
Marijke
Rosalie

Sanne
Michelle

Wissels: Lotte, Charlotte en Renate
We begonnen de wedstrijd met de wind in onze rug. Al snel resulteerde dit in een doelpunt van
Michelle na een mooie pass van Eva. Niet lang daarna scoorde Rosalie, na goed druk zetten, de 2-0.
Deze tussenstand bleef een tijdje op het bord staan en de kansen gingen over en weer. Baas had nog
een mooie redding en niet vlak daarna maakt Vera de 3-0. Helaas wist Victoria O voor de rust ook nog
te scoren en gingen we met een 3-1 tussenstand de rust in.
Na een peptalk van Nico die aan het eind van de wedstrijd toch wel geholpen scheen te hebben
begonnen wij de tweede helft vol goede moed. We merkten al gauw dat het spel minder makkelijk
verliep dan in de eerste helft. Ballen bleven in de lucht hangen en kwamen niet goed aan. Gelukkig
wist Victoria O ook niet zo goed met de harde wind om te gaan, want veel diepte passes gingen te
hard. We bleven voetballen en hadden de wind al snel redelijk onder controle. Vera wist na een mooie
voorzet van Marije dan ook de 4-1 binnen te schieten. Victoria O werd scherper en maakte de 4-2.
Gelukkig behielden bij de rust en schoot Lotte nog een doelpunt binnen. We eindigden de wedstrijd
met 5-2 winst. Laat dit het begin zijn van een reeks positieve uitslagen meiden!
#8
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Zeeburgia DA1 – DESS DA2
Zondag 1 maart 2015 – 14:30
Nadat we drie weken geleden met 6-0 van AFC hadden gewonnen en twee weken geleden met 7-0
van WV-HEDW hadden gewonnen, hebben we de smaak te pakken gekregen (excuses voor de
missende stukjes hiervan).
Vorige week zondag 1 maart stond Zeeburgia op ons programma. Dit is één van de teams waar we
nog geen een keer tegen hadden gespeeld. We wisten dus niet zo goed wat we van ze moesten
verwachten.
Om 14:30 was de aftrap. We merkten al snel dat Zeeburgia fysiek voetbalden, wat we zelf niet echt
gewend zijn. Hier moesten we dus echt even inkomen. De wedstrijd begon redelijk gelijkwaardig. Aan
beide kanten ontstonden kansen, al waren onze kansen wel dreigender.
In de eerste helft scoorde Judith de 1-0 en vrij snel daarna scoorde Lisa de 2-0. Eén minuut voor tijd
besliste Wieneke de eerste helft door er 3-0 van te maken. Helaas was dat voorlopig ook haar laatste
doelpunt…
In de tweede helft werd Zeeburgia iets sterker en kregen wij de wind (letterlijk) van voren. Hierdoor
hadden we het een stuk zwaarder. Het lukte ons dan ook niet om in de tweede helft nog te scoren.
Helaas lukte het Zeeburgia om ons van de 0 te weerhouden. Met een 3-1 overwinning gingen we
weer richting huis.
Volgende week staat de koploper OSV op het programma. Als Zeeburgia hier 2-2 tegen gespeeld
heeft, zijn er voor ons dus ook absoluut kansen!
Rosan
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DESS DA2 – OSV DA1
Zondag 8 maart 2015 – 14:30
Het was bijna zover, wat scheelde het..
In het heerlijke lentezonnetje hadden wij onze 2e wedstrijd tegen OSV. De vorige keer stonden we
1-0 voor in de rust en verloren we met 4-1. Even voor de goede orde: OSV staat eerste en heeft nog
maar één keer gelijk gespeeld. Vol goede moed gingen we er tegenaan.
De eerste helft waren we gelijkwaardig, wij waren zelfs aan de betere kant. Er kwamen verschillende
kansen over en weer, maar een doelpunt bleef nog even uit. Ongeveer halverwege de 1e helft wist
Maartje met een mooie bal Michelle te vinden. Michelle knalde de bal van een afstandje over de
keeper heen in de verre hoek. Een topgoal! Met opnieuw een 1-0 voorsprong gingen we de rust in.
Zouden we het vandaag kunnen winnen?
Zouden we gelijk kunnen spelen?
Er ging van alles door ons heen en we wilden deze wedstrijd per se winnen!
De tweede helft begon redelijk hetzelfde als de eerste helft. Er waren kansen over en weer, maar
opnieuw waren wij aan de betere kant. Toch lukte het niet om de voorsprong te verdubbelen. Helaas
lukte het OSV wel om het gelijk te maken. Niet heel veel later maakten zij er ook nog eens 2-1 van.
Dit vonden wij niet verdiend en tot de laatste minuut hebben we gevochten voor een gelijkspel.
Volgens de toeschouwers en onze 3 coaches hebben we gevochten en alles gegeven. Het was even
flink balen, maar toch hebben we een heerlijke pot voetbal gespeeld! Ik ben trots op jullie ☺
Veer, Mies, An en Baas: BEDANKT VOOR HET MEESPELEN!!!
Rosan
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 14-03-2015
thuis tijd
10.00
10.00
11.30
13.15
uit
tijd
10.00
11.00

vertrek
09.00
10.00

wedstrijdnr
173327
179688
186018
176289
wedstrijdnr
167156
160503

wedstrijd
DESS F1- FC Medemblik F4
DESS F2 – Westfriezen F10
DESS C1 – West-frisia C2
DESS MC1 – Zouaven de MC1
wedstrijd
WSW E1 – DESS E1
FC Medemblik MD2 – DESS MD1

scheidsrechters
Luuk Bontekoning
Maarten Hovenier
Roland Bontekoning
Anita v Arem
rijders
Jesse,luc,timo
Anouk,dayenne,jasmijn

Zaterdag 21-03-2015
thuis

tijd
10.00
10.00
11.30

wedstrijdnr
173328
179685
186020

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

scheidsrechters
Sam Schipper
Margot Smit
Roland Bontekoning

uit

tijd
vertrek
10.00 09.00
10.45 09.45

wedstrijdnr
167166
160488

rijders
Seth,cas,wout
Alexandra,wies,esmee

14.00 13.00

176631

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

Cynthia,tess,karlijn,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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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

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

HÉ SCHEIDS
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen.
Scheidsrechter Theo bekijkt van een afstandje een massale
vechtpartij op het veld.
‘Voetbal is mijn leven en dat pakt niemand me af.
Vrouwen niet, de bond niet, en zeker dat tuig niet.’

------------------------------------------------------------------------------------------------
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DESS MC1 pakt 4 punten in oefenwedstrijden
Na het kampioenschap in de 2e klasse van voor de winterstop hadden we met z’n allen erg
veel zin om na de winterstop op 1e klasse niveau te gaan voetballen. Tot nu toe werkt het
weer echter niet mee. Maar liefst 4 van de 5 geplande wedstrijden zijn afgelast. In die ene
wedstrijd die wel doorging, bleek dat we nog niet erg in ons ritme zitten en de tegenstander al
wel. De eerste 20 minuten kwamen we niet van onze helft af, daarna ging het beter. Opstart
problemen dus. Om te voorkomen dat we ditzelfde probleem straks bij de volgende wedstrijd
weer hebben, werden 2 oefenwedstrijden tegen 1e klasse teams geregeld in de vakantieweek.
Op woensdagavond gingen we bij Kwiek op bezoek. ’s Avonds een wedstrijd spelen is
sowieso wel eens leuk om mee te maken en we konden zo mooi een wedstrijd spelen tegen
een fysiek sterke tegenstander. Na een minuut of 10 frommelde Sandra een voorzet van Irene
het doel in en stonden we op een 1-0 voorsprong. In de verdediging moesten alle zeilen
worden bijgezet om een doelpunt te voorkomen. Anna had een paar mooie reddingen en Tess
haalde ook de nodige ballen weg. Kwiek leek dichtbij een doelpunt, maar na een half uur
spelen kreeg Lois de bal voor haar voeten op 30 meter van het doel en met een mooie boog
vloog de bal over de keeper het doel in. Met een 2-0 voorsprong gingen we de rust in.
Na rust gooide Kwiek er nog een schepje bovenop en moesten we dus nog feller verdedigen.
Waar de meeste DESS-teams (wij ook) nog wel eens ten onder gaan als het op “gebeuk”
aankomt, deden de meiden er ook eens schepje bovenop en kreeg Kwiek niets cadeau. Kwiek
kwam nog wel op 1-2, maar na weer een voorzet van Irene, tikte Sandra de 1-3 eindstand op
het scorebord.
Na de wedstrijd kregen invaller Kim en Myrthe (terecht) applaus van het hele team voor hun
inzet en goede spel. Als coach kan ik zeggen dat dit applaus voor het hele team had kunnen
zijn.
Zaterdag speelden we de volgende oefenwedstrijd tegen VVS. Ook VVS is een 1e klasse
team, waartegen we al eerder hebben gespeeld. We zijn steeds redelijk gelijkwaardig, dus dat
beloofde weer een leuke wedstrijd te worden. Binnen een minuut stonden we echter al 1-0
achter. Kwestie van niet goed opletten met z’n allen. Invalkeeper Bente kon er niets aan doen,
net als bij de 2-0, die al na 10 minuten viel. Dit leek dus behoorlijk de verkeerde kant op te
gaan, maar we herpakten ons snel. Na 20 minuten voetballen stond het alweer 2-2 door
doelpunten van Merel en Valerie. Uiteindelijk maakte VVS in de eerste helft ook nog 3-2, dus
met een achterstand de rust in. Na rust hadden we de wind mee, dus dat was wat makkelijker
bij het uitverdedigen. Een schot van Noa ging net naast, Irene kwam een paar keer gevaarlijk
richting doel, maar scoorde ook niet. Merel stoorde de laatste man bij het aannemen,
waardoor ze alleen op de keeper af kon, maar schoot net naast. Aan de andere kant kwamen
de aanvaller van VVS een paar keer op Bente af, maar ze keek goed naar de bal en dook er
vol op. Geen doelpunten meer voor VVS dus. Ook Jack had zijn aandeel, want hij keurde
terecht een doelpunt van VVS af wegens buitenspel. Uiteindelijk maakte Irene de 3-3 door de
bal mooi langs de keeper te plaatsen. Een terecht gelijkspel en weer wat conditie erbij.
Volgende week gaan we weer voor het echie en kunnen we echte punten verdienen.
Groeten van Jelle
ODESSA
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DESS MD1-Always Forward MD3
3-0.
Wij mochten aftrappen en de wedstrijd was begonnen. Het ging redelijk gelijk op totdat
Myrthe de 1-0 scoorde☺. We gingen verder en probeerde die zelfde helft nog een keer te
scoren maar dat was ons niet gelukt. We gingen met 1-0 voorstand de rust in. De rust was
voorbij en we gingen vol moed de tweede helft in. De tegenpartij mocht de aftrap nemen en
we deden ons best natuurlijk. Eerst wou het scoren niet echt lukken totdat Mariët een
voorzet van Esmee kreeg en rende naar voor dat was best nog wel een stukje maar ze had
het gered en het was 2-0☺. We dachten dat er nog wel een doelpuntje bij kon dus Wies
schoot de bal naar Mariët en ze rende naar voor ze rende langs al die mensjes en schoot de
bal op doel. Het was 3-0☺. Het was natuurlijk niet gelukt zonder onze fantastische
verdediging Kim, Eva, Marit, Fleur en Anouk☺. Megan had ook een paar goede ballen
tegengehouden en loeihard naar voor geschoten, zodat Kim dat niet meer hoefde te doen.
Wies had het niet zo druk op doel, maar hield wel alle ballen tegen. Dayenne, Esmee en
Jasmijn hadden de ballen goed naar voren geschoten☺. Het was onze tweede wedstrijd op
een heel veld en we hebben gewonnen!!!
Myrthe was jarig geweest en trakteerde wat lekkers ☺.
Van Mariët van Diepen.

ODESSA

14

DESS MC1 zoekt sponsors
Zoals jullie weten is de MC1 winterkampioen geworden. Daardoor kwamen we op het idee
om met zijn allen aan een internationaal toernooi mee te doen. De meiden waren heel erg
enthousiast over het idee. We zijn gaan zoeken en hadden twee keuzes, of we gingen naar
Arnhem of naar Denemarken. We hadden uiteindelijk gekozen voor Denemarken. De
meiden hebben er superveel zin in.
We vertrekken vrijdag 22 mei met de MC1 samen met onze trainer en coach Jelle van
IJperen, Jolanda Karsten, Sjors Munster, Jack Vlaar, Jacob Karsten en Anita van Arem.
Zaterdag begint het toernooi en hebben we de eerste ronde van de wedstrijden, zondag
hebben we de tweede ronde en in de avond hebben we de prijsuitreiking, maandag
vertrekken we weer naar Nederland.
Het toernooi vindt plaats in het plaatsje Esbjerg. We slapen in een schoollokaal dat we
toegewezen krijgen.
De reis naar Denemarken kost natuurlijk geld. Het geld voor de overnachting, het ontbijt en
het avondeten is al betaald, maar er zijn ook nog andere dingen die betaald moeten worden.
Omdat dit nogal een groot bedrag is, hebben we bedacht hier sponsors voor te zoeken. Voor
10 euro kunnen mensen ons sponseren en komt uw naam op een bord dat wij in de kantine
ophangen. Ook krijgt u via de e-mail of What’s App allerlei foto’s en weetjes die met deze
reis te maken hebben.
Als u ons sponsort doet u automatisch mee aan de verloting. De hoofdprijs is een bal met
alle handtekeningen van de meiden uit het team erop. De bal wordt na afloop bij de winnaar
thuis gebracht.
Als u ons wilt sponseren kunt u contact opnemen met:
Lisa de Niet 0229-599033
Groeten van de meiden van de MC1.
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Blokkers F8 – DESS F2: 7-0
Acht jongens en een meisje stonden klaar om kwart voor acht ’s ochtends (!); Damian werd
door zijn vader gebracht; Julia en Benjamin hadden een dubbele sportafspraak. Op de
Nieuweweg even een tussenstop voor de scheenbeschermers van Wess, die zijn moeder
vergeten was in te pakken, zo vertelde hij, want normaal pakte hij zelf zijn tas in, maar omdat
het nu zo vroeg was had zijn moeder even geholpen.
Blokkers heeft heel veel kleedkamers, maar we moesten er evengoed eentje delen met VVW,
die na ons binnenkwam met 9 spelers, 9 ouders en 3 begeleiders. En toen was het wel een
beetje vol. We gooiden het met VVW op een akkoordje en besloten dat slechts één van ons na
afloop zou douchen: wij wonnen.
De wedstrijd verliep heel gemoedelijk. Er werd gefloten door een jonge scheidsrechter, die
dat bijzonder goed deed. Damian, Anne en Danique hadden het nog erg koud aan het begin en
alles bij elkaar moest de DESS-trein even op gang komen. De nadruk kwam zodoende op de
verdediging te liggen, waar Dawid uitstekend keepte, maar wat moeite had met uitschieten, en
Mike, Tijmen en Maarten alle zeilen bij moesten zetten om Blokkers af te stoppen. Een
poging van Maarten de bal bij de tweede paal te keren, resulteerde in een doelpunt voor
Blokkers en dat overkwam hem in de tweede helft nog een keer. Bij dit soort acties moet ik
altijd denken aan Ruud Krol, (hele goede verdediger in mijn jonge jaren) die heel regelmatig
in eigen doel schoot vanwege fanatiek verdedigen. Dus als je dat al twee keer gebeurd moet je
wel een hele goeie zijn. Rust 4-0.
In de tweede helft kwamen Wess, Guus en Finn er meer aan te pas en werden er grote kansen
gecreëerd. Iets meer geluk had wel gemogen. Uiteindelijk bleek de overmacht te groot en
eindigde de wedstrijd in 7-0.
In de kleedkamer bleek VVW met 9-1 te hebben verloren. Toen zij vertrokken waren, werd
het weer heel gezellig en het douchen was weer een feest. Na afloop naar boven voor de
chips, die men daar verkocht vanuit een automaat (!). Een oudere heer zag voor ons wel kans
om een doosje uit de keuken te halen met 12 zakjes, wat men dan weer niet kon aanslaan op
de kassa.
Op de terugweg vertelde Dawid over zijn oma die
vanavond weer terug ging naar Polen en Tijmen over
zijn oma in Afrika, die een foto van een kudde olifanten
had gestuurd.
Tot volgende week,
Anita
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1

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.
Je kunt je spullen inleveren bij Tineke Slagter, Dr. de Vriesstraat 24.
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