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                    36e jaargang  Nr 34          
  

 
                    

          17 Mei 2010 
 
 

 
 
 

 
 
 

LOTEN INLEVEREN UITERLIJK OP 22 MEI!!!!!! 
Loten halen en inleveren kan bij: 

Angelique Moolevliet -  Burg. Elmerstraat 27 – tel. 590880 

Afra Appel – Dr. De Vriesstraat 51 – tel. 591803 

  

  

 

KLEDING INLEVEREN TIJDENS DE VOETBALWEEK!!!!!! 

Iedereen wordt verzocht zijn of haar kleding in te leveren tijdens de voetbalweek. Alleen de 

spelers die nog moeten voetballen (toernooi) mogen dit op dinsdagavond 1 juni om 20.00 

uur in de kantine doen. Lukt dit niet neem dan even contact op met Jolanda van Harskamp. 

tel 591461. 

  

 

GROTE SCHOONMAAK!!!!!! 

Na de voetbalweek gaan we de grote schoonmaak houden. Iedereen is van harte welkom op 

zondag 30 mei, om 10.00 uur. Komt allen, vele handen maken licht werk. 
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Zo… dit is alweer de één na laatste Odessa 2009/2010. 
 
Na de voetbalweek nog één, dus wil je nog iets kwijt dan kan dat nog in de Odessa van 31 
mei. 
 
En of de Odessa volgend jaar op dezelfde voet verder gaat zullen we wel zien . 
Jullie hebben in de vorige Odessa kunnen lezen over de kosten en het in elkaar zetten van 
het blad met daarnaast de mogelijkheden van de website. 
 
Er is nog niets beslist over hoe of wat maar duidelijk is dat de site optimaal benut moet gaan  
worden, dus kijk op www.svdess.nl en meld het als je dingen tegenkomt die beter kunnen 
en/of vul het enquêteformulier in. 
 

uitslagen 14-05-2010 

 

ASV55 MA 1-DESS MA1            5-4 

DESS E1-De Zouaven E9            6-1 

Dindua MD1-DESS MD1             4-1 

Dindua ME2- DESS ME1            6-2 
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Agenda: 
 
 

                      

25 t/m 29 mei 2010 DESS voetbalweek 

2 juni 2010 Bestuursvergadering 

7 juli 2010 Bestuursvergadering 

 
 

 
 
 
 

IEDEREEN bedankt voor het schenken van een 

wedstrijdbal!!!!! 
 

 
  1e wedstrijdbal: DESS1 - Purmerland1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar 
  2e wedstrijdbal: DESS1 - DWB1   gesponsord door Verkeersschool van Vugt 
  3e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer1 gesponsord door Ruiter Rijwielshop 
  4e wedstrijdbal: DESS1 - WSW1 gesponsord door Klaver Video 
  5e wedstrijdbal: DESS1 - Twisk1 gesponsord door Breedijk Trucks 

  6e wedstrijdbal: DESS1 - MOC1 gesponsord door Jan Visser 
  7e wedstrijdbal: DESS1 - Knollendam1 gesponsord door Jan en Eveline Keeman 
  8e wedstrijdbal: DESS1 – ASV55 1 gesponsord door Klaas Helder 
 

 
 
De wedstrijdbal  DESS 2-Spirit30 4 gesponsord door Arie de Niet 
 

 
Drie ballen voor de E2 worden gesponsord door Jan Stapel 
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Lidy Deutekom 
Een bal voor de volleybal wordt gesponsord door Lidy Deutekom  
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Jaap Hartog 
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ARIE VRAAGT ANITA TEN HUWELIJK 

  
Toen Arie aan het begin van het seizoen de taak van coach van DESS 2 op zich nam, maakte hij een belofte. Hij 
zou Anita ten huwelijk vragen als het tweede kampioen zou worden! Nadat de overwinningen zich opstapelden 
en het einde van het seizoen dichterbij kwam begon Arie onrustiger te worden. Uiteraard hield hij dit keurig 
verborgen voor de spelers zodat zij niet beinvloed werden. Toen het kampioenschap een feit was hield Arie zich 
aan zijn woord. Nadat beide elftallen klaar stonden voor de aftrap van de tweede helft nodigde scheidsrechter 
Bontekoning Arie en Anita uit op de middenstip. De spelers van Spartanen wisten van niets maar de mannen van 
DESS waren al op de hoogte. Arie vroeg Anita ten huwelijk en na de JA! van Anita moesten beiden onder groot 
applaus van de spelers en toeschouwers hun posities weer innemen. Toen de wedstrijd af was werd het 
toekomstig bruidspaar door DESS en de spelers getrakteerd op een dinercheque. 
  
Arie en Anita, GEFELICITEERD!! 
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WEDSTRIJD BESTUUR - VEILINGTEAM 

  

Op hemelvaartsdag was het zover. Het bestuur werd uitgedaagd door de kopers van de kavels op de 
dorpsveiling. Uit betrouwbare bron werd vernomen dat deze als sinds de veiling in oktober aan het 
trainen waren. Het schijnt zelfs dat de laatste trainingen achter gesloten deuren werden afgewerkt in de 
nieuwe hal van de BVV! Door het fanatieke trainen waren er helaas enkele blessuren aan de zijde van 
het veilingteam. Deze werden echter waardig vervangen. 
Na de koffie en de cake zochten de spelers de kleedkamer op en begonnen ze aan de warming up. 
Toen de scheidsrechter klaar stond voor de aftrap stonden er aan de zijde van het bestuur 14 spelers 
op het veld tegen 11 spelers van het veilingteam. Was je aanwezig dan stond je in de basis! Simpeler 
kan niet. 
Al snel bleek dat het trainen van de veilingboys niet voor niets was. De bal ging makkelijk rond maar het 
bestuur was gretig en liet zich niet overdonderen. Er ontstond een wedstrijd die bol stond van de 
spanning, humor en kansen. Uiteindelijk was het toch het veilingteam dat er met de overwinning 
vandoor ging. De einduitslag was 4-2. 
Na de wedstrijd werd er nog uitvoerig nagepraat en werden de eerste biedingen voor de volgende 
veiling alweer voorbereid.  
Gehoord na de wedstrijd: 
- Als Cor Vlaar voortaan in korte broek vlagt dan komen er veel meer dames voetballen en voetbal 
kijken 
- Rick Kool zoekt na blessure Andre Appel andere tegenstanders voor het oefenen van de Bodycheck 
- Fred Honhoff gaat volgend jaar de concurrentie aan met Dennis Laan  
- Marco Schouten tekent vrijwillig een contract bij DESS 
- Arjen Slagter vraagt Frank Vlaar om loonsverhoging na panna door Frank 
  
Toen de chinees uiteindelijk helemaal op was ging iedereen er weer vandoor. 
  
Hierbij wil ik de kopers van de kavels, de organisatie en de scheidsrechter bedanken voor de gezellige 
dag. 
  
Vincent Vermeulen 
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Beste DESS- leden, 
 
Nog even en dan komt het einde van het seizoen weer in zicht, dit betekent nieuwe leden 
voor DESS en misschien enkele afmeldingen. Om ervoor te zorgen dat de ledenadministratie 
actueel blijft is het van belang dat alle leden tijdig de afmelding doorgeven. Dit kan alleen bij 
het secretariaat en dient vóór 31 mei te gebeuren. Heeft u zich niet voor die datum 
afgemeld, dan betekent dit dat u het volgende seizoen ook moet betalen! 
Afmelden kan met het uitschrijfformulier, dit formulier is verkrijgbaar in de kantine. Daarnaast 
is het ook mogelijk een mail te sturen naar onderstaand e-mailadres o.v.v. uitschrijven 
seizoen 09-10. Graag in de mail u naam, adres en geboortedatum vermelden.  
 
Is nu al duidelijk dat u of uw kind volgend jaar wil stoppen of heeft u nieuwe leden op het 
oog, geef dat dan alvast door per post of via de e-mail. 
Ook bij verhuizing gaarne uw adresgegevens doorgeven, de vrijwilligers willen ook graag 
goed blijven bezorgen. 
 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier. Dit 
formulier is bij het secretariaat en in de kantine verkrijgbaar en tevens te downloaden op 
www.svdess.nl. 
 
U kunt de formulieren inleveren op het onderstaande adres: 
Molenstraat 26, Benningbroek 
Of mailen naar: 
marijke_05@hotmail.com 
 
Bij voorbaat dank, 
Marijke de Jong 
Ledenadministratie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen zaterdag 15 mei hebben we de kampioenen c1 en d1 alsnog gehuldigd. 

De e1 e2 en f1 zijn in het voorjaarseizoen kampioen geworden; Gevolg een konvooi van 3 

karren met 5 teams door het dorp. 

Enthousiaste sponsors zoals de Bob en Jantien van de Roode Leeuw en Evert Oudt 

zorgden een koel glaasje drinken onderweg en taart na afloop. 

Met de nodige muziek, versieringen en ook heerlijk weer was dit een super kampioensdag. 

Bedankt  ouders, begeleiders en sponsors!!!!    

 

Anita, Angelique en Hessel 



 

ODESSA                                                                                                                                7 

 

Ben Mol Toernooi voor DESS F1 
 

Na het behalen van het kampioenschap stond er nog 1 toernooi op de agenda. Op 

Hemelvaartsdag naar Spartanen in Wognum, waar het heel druk was. Het toernooi was perfect 

georganiseerd. De wedstrijden duurden 20 minuten en de poules speelden om en om, 

zodoende was er na elke wedstrijd 1 wedstrijd rust. Peter zat in Friesland, dus die kon niet 

mee doen vandaag. 

De eerste wedstrijd tegen Westfriezen F7 stonden we nog een beetje te slapen. Al snel stonden 

we 0-1 achter. Daarna scoorden we wel, maar dan 2 keer in eigen doel... Het was duidelijk dat 

dit niet onze wedstrijd was. 

De tweede wedstrijd ging gelukkig wel als een speer, het ene na het andere doelpunt vloog in 

het net. Spartanen F6 bestond wel uit wat kleinere jongens dan de onze... Uiteindelijk werd 

het 10-0, en Maico had niet veel te doen. Klaas en Vince schoten alle ballen weg en Jeroen 

ging mee op avontuur naar voor. Daan en Gijs konden voetballend prima uit de voeten en 

Max en Nick scoorden er vrolijk op los. 

De derde wedstrijd was tegen Spartanen F5, die ook bij ons in de competitie speelden en waar 

we toen in een spannende wedstrijd 4-2 van gewonnen hadden. Dat ging ook heel goed, dit 

keer werd het 5-0. Gijs maakte na een mooie solo 1-0. Met een hattrick wist Nick o.a. zijn 

100ste doelpunt van dit seizoen binnen te schieten. Tot slot schoot Max het laatste doelpunt 

van dit seizoen er in. 

De 2e plaats was ook goed voor een prachtige beker, dus ondanks het slechte begin, ging 

iedereen zeer vrolijk naar huis. 

 

Afgelopen zaterdag was de huldiging voor de kampioenen, en hoewel we niet alle wedstrijden 

gespeeld hebben, hebben we wel alle tegenstanders minstens 1 keer gehad en alles wat we 

gespeeld hebben, gewonnen, dus zijn we toch kampioen geworden! Dat betekende een rondrit 

op de kar. Cees, Wendy en Rosan hadden dat prima voor ons geregeld en de jongens hebben 

ervan genoten.  Het was echt een happening om met 3 karren vol kampioenen door het dorp te 

rijden. We kregen allemaal een prachtige medaille en tot slot was er voor elk team nog een 

heerlijke slagroomtaart. Dit allemaal is zeker ook een goede motivatie voor volgend jaar! 

  

Omdat wij de afgelopen weken zelden met een compleet team hebben gevoetbald, is er nog 

geen teamfoto gemaakt. Hopelijk komen jullie allemaal naar de Dess-middag op woensdag 26 

mei, waar we dit dan alsnog kunnen doen. 

 

Tot slot wil ik alle ouders bedanken voor jullie hulp het afgelopen seizoen, als wasser, rijder, 

kantine-medewerker en inval-coach/oppasser. Sjoerd en Jelle bedankt voor het verzorgen van 

alle trainingen. Anita en Angelique hebben alles achter de schermen goed geregeld. Het was 

weer een feest om dit team met al deze enthousiaste voetballers te mogen coachen! 

 

Sandra 
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Opgelet allemaal! Zaterdag 22 mei is het weer zover. KLUSSENDAG op het terrein van 
SV DESS. Deze dag zal geheel in het teken staan van het onderhoud aan kantine en terrein.  
  
Wat voor klussen dan? Het kapotte hek langs het B veld verwijderen, doelen schilderen, 
spullenhok opruimen, straatwerk verbeteren, enz. Verder zijn er heel wat kleine klusjes die 
gedaan moeten worden.  
  
Handig of niet, iedereen is welkom. We beginnen om 9 uur. We gaan er vanuit dan een ieder 
die de club een warm hart toedraagt zijn gezicht laat zien. Vele handen maken licht werk. 
Bovendien is het nog gezellig ook. 
  
Graag tot dan! 
 Het bestuur SV DESS   

 

 

 
 

Wedstrijdprogramma jeugd 
      

Programma week 20 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

    MOC Jeugdtoernooi  

Zaterdag       

22 mei 12:45   Mini’s Mike, Mees 

 12:45   DESS MF1 Aude Marie 

 12:30   DESS ME1 + MD1 Op de fiets 

 12:30   DESS D1 Op de fiets 

      

                                      Programma week 21 
Datum vertrek Tijd Wed.nr.  scheidsrechter/rijders 

    RKEDO Jeugdtoernooi  

Vrijdag      

28 mei 18:00   DESS MA1 (als MB1) Yvonne, Melany, Anne 

Zaterdag      

29 mei 8:00   DESS MF1 Mandy 

 14:00   DESS D1 Krijn,Timo 

Zondag      

30 mei 8:15   DESS E1 Remco Schilder, Thom 

 9:00   DESS E2 Joost, Luuk S 

 10:20   DESS ME1 Margot, Karlijn 


