MEISJES ONDER 13 IN HET NIEUW !
Aan het begin van vorig seizoen startte een nieuw en dolenthousiast meidenteam bij DESS.
In de leeftijdscategorie onder 11 mochten de meiden op half veld een begin maken met hun
hopelijk lange voetbalcarriere. Dit eerste sizoen stond vooral in het teken van leren, maar
bovenal lol in het spelletje. Voor de tenues werd een greep gedaan in de kast met overtollige
kleding. Daarmee ze het volledige seizoen met veel plezier volgemaakt.
Dit seizoen is het team een leeftijdscategorie opgeschoven naar Onder 13. Dit betekent niet
alleen grotere tegenstanders, maar ook een groter veld (nu op heel veld!). Nu werd het toch
echt tijd om de dames te belonen met een nieuw tenue in de inmiddels bekende DESS
clubstijl.
Een sponsor was gelukkig snel gevonden, of liever 2 sponsors! Op de door DUIJN
TEAMSPORT in Zwaag ontworpen en geleverde shirts, prijkt aan de voorzijde en op beide
mouwen het logo van YVETTE VLAAR FOTOGRAFIE,

de achterzijde toont het binnen de club zeer bekende logo van VEEHANDEL SWIER.
Na een uitgebreide pas-sessie om te zorgen dat iedereen een passende set wedstrijdkleding
ging krijgen, kon het wachten op levering van de kleding beginnen. Zaterdag 14 oktober
2017 was het eindelijk zover: de feestelijke ingebruikname van de nieuwe kleding! Toen
iedereen was voorzien van limonade en slagroom- of appeltaart, scheidde slechts een korte
toespraak en een applaus voor beide sponsors het team van de onthulling van de de nieuwe
kleding. Iedereen kreeg van coach Lois Karsten een shirt, broekje en kousen uitgereikt. Voor
coaches Lois en Jolanda was er een warm jack in DESS rood, de uitrusting werd compleet
gemaakt met een nieuwe teamtas (met wielen!) en een watertas. Aan de spullen kan het
vanaf nu niet meer liggen!
Omdat voor 14/10 geen wedstrijd ingepland was, had Jolanda zelf een wedstrijd
georganiseerd. Iedere speelsters mocht een introducee meenemen om tegen te voetballen.

Een bont gezelschap van vaders, moeders, broers, zussen, neefjes, nichtjes etc. werd
samengevoegd tot een team dat op het B veld tegenstand mocht bieden aan het nieuw
geklede team. De aftrap werd verricht door Yvette en Marina (als afgevaardigde van de
firma Swier.

Eerlijk gezegd weet ik niet wat de uitslag van de wedtrijd uiteindelijk was, maar daar ging het
toch niet om. Doel was gezelligheid en dat doel is zeker bereikt!
JP

