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                    38e jaargang  Nr  15            
  

 

                    

         4 maart 2013 
 
 
 

 

DESS neemt per direct afscheid van trainer Beerepoot 

 

Op donderdagavond 21 februari heeft er een goed, duidelijk en open gesprek plaatsgevonden met 

trainer Jaap Beerepoot. Onderwerp van dit gesprek was de ontstane (verstoorde) verhouding tussen 

selectie spelers en Beerepoot. Van beide kanten was er nauwelijks vertrouwen meer over de huidige 

richting en gang van zaken. Het bestuur heeft al op de vergadering van woensdag 20 februari moeten 

constateren dat de chemie tussen trainer en selectie helemaal is uitgewerkt en dat wellicht daarom 

de trainingsopkomst afgelopen dinsdag 19 februari een dramatisch dieptepunt had bereikt. Met 

cruciale wedstrijden in het verschiet, geen goede zaak.  

Vandaar een gesprek op korte termijn met de trainer, waarin na goed overleg en begrip voor de 

ontstane situatie werd besloten om per direct uit elkaar te gaan. Beerepoot respecteerde het besluit 

van het bestuur en zal volgende week op waardige wijze afscheid nemen van de selectie. Als interim 

trainer zal Marcel Reus fungeren, die samen met assistent Ron de Boer tot het einde van dit seizoen 

de honneurs waarnemen.  

Op vrijdagavond 22 februari zal de voltallige selectie en A-junioren bij elkaar komen over dit 

genomen besluit en zal uitgelegd worden “hoe nu verder”. Het is van groot belang dat deze totale 

groep beseft, dat dit moeilijke besluit stof tot nadenken geeft en er dus ook door spelers zelf, goed in 

de spiegel moet worden gekeken. Want als dat besef er weer is, kan er weer echt gepresteerd en 

positief gecoached worden. En dan komt het plezier ook weer terug. Succes! 

Namens het bestuur, 

Johnny Jacobs 

Voorzitter a.i. 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

Zondag Thuis 

10-03-2013 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 10.00  69539 DESS VE1 – Spartanen VE1 Roland Bontekoning 

A 11.30  65514 DESS 2 – de Flamingo’s 64 2 Rene Aaij 

B 12.00  209853 DESS DA2 – Woudia DA1 Johnny Jacobs 

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 

                                                        10-03-2013 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00  2806 ASV’55 1 – DESS 1 W.C. van Dorsselaer 

 14.00 13.00 151793 RKEDO A2 – DESS A1 Kees, Sjoerd en Jacob 

 13.00 12.00 209705 Dirkshorn DA1 – DESS DA1  

 13.00 12.00 211413 De Valken B2 – DESS B1 Krijn en Casper 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 23-02-2013  

DESS C1 – Always Forward C5 Afg. 

RKEDO D3 – DESS D1 4-7 

Hollandia F4 – DESS F1 3-5 

Uitslagen  zondag  24-02-2013  

Kwiek’78 B1 – DESS B1 3-2 

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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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

Zondag Thuis 

17-03-2013 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 14.00  2745 DESS 1 – Victoria O 1 M.P. Kerssens 

A 10.00  69707 DESS VE1 – Woudia VE1 Roland Bontekoning 

A 11.45  151789 DESS A1 – Zwaagdijk A1 Maikel de Boer 

B 12.00  209888 DESS DA1 – Wiron DA1  

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 

                                                        17-03-2013  

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 11.00 10.00 58107 Succes 3 – DESS 2  

 14.00 13.00 209513 Westfriezen DA1 – DESS DA2  

      

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
 
 

Uitslagen  zaterdag 02-03-2013  

DESS F1– Spartanen F10 8-2 

De Zouaven E7 – DESS E1 5-2 

DESS D1 – KGB D4 7-1 

DESS MD1 – Medemblik MD1 1-0 

Spirit C2 – DESS C1 1-0 

Uitslagen  zondag  03-03-2013  

DESS 1 – st. George 1 1-0 

DESS A1 – Grashoppers A2 2-5 

DESS B1 – Apollo ’68 B1      0-2 

DESS DA1 – SRC DA1 3-0 

KGB VE1 – DESS VE1 5-1 

HSV Sport DA1 – DESS DA2 3-5 

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 

   

  

  

  

13 maart 2013 Bestuursvergadering 

10 april 2013 Bestuursvergadering 

8 mei 2013 Bestuursvergadering 

12 juni 2013 Bestuursvergadering 

27 mei t/m 1 juni 2013 Voetbalweek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met Jan van IJzerloo of Jan Peter Bos. 
Tel. 06-52199400 of janpeterbos@hotmail.com 
 

 

 
  1e wedstrijdbal: DESS1 -  Zuidermeer 1 gesponsord door Marja Kool 
  2e wedstrijdbal: DESS1 -  MOC 1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar 
  3e wedstrijdbal: DESS1 -  ASV 55 1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt  
  4e wedstrijdbal: DESS1 -  Dynamo 1 gesponsord door Jan Visser 
  5e wedstrijdbal: DESS1 -  Kwiek 78 1 gesponsord door Mevr. Op den Kelder 
  6e wedstrijdbal: DESS1 -  Victoria O 1 gesponsord door André Appel 
  7e wedstrijdbal: DESS1 - ???             gesponsord door Klaas Helder 
 
 
Wedstrijdbal voor de MD1: Mevr. Op den Kelder 
Wedstrijdbal voor de B:      Karin Kon 
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 

Zoals ieder jaar zullen diverse teams worden opgeroepen voor het schoonmaken van de 

kleedkamers. Er wordt tijdig (2 maanden van tevoren) in de Odessa aangekondigd welke 

spelers op welke avond in de kantine worden verwacht. Deze lijst zal wekelijks in de Odessa 

worden afgedrukt. Doordat deze avond ruimschoots op tijd wordt aangekondigd, 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 5 maart Dinsdag 5 april Dinsdag 7 mei 

 Frederik van der Ven 

Harm op den Kelder 

Sven Frieswijk 

Michel Verhoeven 

Anthony Molina 

Marco Kremer 

Jelle vd Berg 

Mark Swier 

Björn de Boer 

Boogie Molina 

Robert Boersma 

Michel Boon 

Gerrie Moolevliet 

Rob van Aarst 

Ruben Kool 

Vincent Vriend 

Kees Wagemaker 

Dennis Laan 

Arjan Bakker 

Ruben Kistemaker 

Max van Schagen 

Robert Borg 

Nico Conijn 

Sjaak Mulder 

André Appel 

Martin Bakker 

Sjoerd Beuker 
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DESS DA1-SRC DA1 
 

Zondag 3 maart om 11.00 uur verzamelden we met de dames in de kantine bij DESS. Vandaag 

hadden we Frances gevraagd om ons team te versterken. Helemaal super dat je mee wilde doen 

Frances! Na een korte bespreking wist iedereen waar zij straks kwam te staan en was het tijd om ons 

om te gaan kleden.  

 

Om 12.00 uur begon de wedstrijd en ging DESS gelijk in de aanval. Er werd flink heen en weer 

gespeeld en diverse schoten op doel gecreëerd. Helaas viel het doelpunt nog niet, maar gelukkig ook 

niet aan de andere kant. De dames van SRC waren erg gedreven om een doelpunt te maken. Denise 

keepte als de beste en hield alle ballen tegen. Als SRC tenminste de kans had om op doel te schieten, 

want wij hadden Lotte, Eva, Eliane en Renate in de verdediging, en daar was moeilijk langs te komen! 

Met 0-0 gingen wij de rust in, wat eigenlijk onterecht was. Wij hadden zo veel kansen op doel gehad: 

daar had er eentje in gemoeten. Even een lekkere limonade en de meiden konden er weer tegenaan.  

 

De tweede helft ging een stuk beter. De kansen die we creëerden pakten dit keer gunstig uit. 

Charlotte zag haar kans en tikte de bal er netjes in. 1-0 voor DESS! Het spel bij DESS ging een stuk 

beter dan in de eerste helft. Door het middenveld Charlotte, Delia en Marije werd er mooi 

opgebouwd naar voren. SRC had nog een paar mooie schoten op doel, maar deze waren (gelukkig) 

mis. Marije werd gewisseld en Frances kwam er in. Er kwamen nog een aantal kansen van Michelle 

en Anne, maar deze gingen er helaas niet in. Vera kreeg een kans om een doelpunt te maken en 

gebruikte deze dan ook optimaal: 2-0 voor DESS! Het spel ging weer verder en Anne kreeg een vrije 

trap: hij ging er super mooi in! Wat zij 

echter niet wist, was dat hij in tweeën 

moest.. Hij werd dus helaas afgekeurd.  

De 3-0 bleef dus nog even uit.. Maar 

gelukkig hadden wij Delia.  

Delia pakte haar kans om er nog een 

doelpunt in te knallen.  

En met een mooie knal maakte zij er 3-0 

van! Suzanne kwam er in voor Michelle en 

zo werd de wedstrijd uitgespeeld met een 

mooie 3-0 winst. De meiden van SRC 

waren een sterke tegenstander, maar 

DESS heeft terecht de overwinning 

gepakt.  

 

Frances nog een keer bedankt voor het 

meedoen!!  

 

#7  
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Grensrechters vlaggen niet alleen!  
Op 28 oktober heeft Dames 2 het B-veld ingewijd met een klinkende overwinning op 
RKEDO (7-0). Omdat er voor die tijd alleen maar op het veld getraind was, bleek toen 
dat er geen enkele zitplaats bij het veld voorhanden was. Dit probleem werd vliegensvlug 
opgelost door 2 van de rode banken bij het hoofdveld vandaan te “lenen”. Geen ideale 
situatie, zeker niet nu het weer toch behoorlijk kouder en af en toe wat natter werd. Al 
snel kwam de conclusie dat ook het B-veld van dug-outs moest worden voorzien. Nu  zijn 
dug-outs kant en klaar te koop, maar de prijzen bleken wat boven het budget te zijn. 
Dan is het toch verrekt handig om een aannemersbedrijf als hoofdsponsor te hebben! 
Zeker als de vroegere (inmiddels gepensioneerde) president-directeur van dit concern 
deel uitmaakt van het bestuur van DESS, wat vrije tijd omhanden heeft en zelf vlagger is 
van Dames 1, die dit veld (net als Dames 2) als thuishaven gebruiken. Kortom: Cor Vlaar 
heeft in de werkplaats van Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar een tweetal heel fraaie dug-outs 
gebouwd! Hieronder te zien, klaar voor transport. 

 
Maar ja, bouwen is één, transporteren en neerzetten een tweede. Ondanks het feit dat 
de betonplaten waarop de dug-outs geplaatst moe(s)ten worden nog niet waren gelegd 
vonden Cor en JP het toch een goed plan om op zaterdag de 23e toch alvast tot plaatsing 
over te gaan, om te zorgen dat de coach en wissels van Dames 2 een beschutte plek 
voor de wedstrijd van zondag zouden hebben! En toen werd die wedstrijd afgelast….. 
In anderhalf uur tijd hadden Cor en JP de boel vervoerd, geplaatst en zelfs nog deels 
geschilderd! Ze staan nog niet op hun uiteindelijke plek, maar meer dan een paar meter 
scheelt het niet! Namens DESS: bedankt Cor en bedankt BVV!! 
 

 
 
JP 
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Nog niet helemaal op de juiste plek, maar mooi dat ze zijn!!  
Compliment voor Cor Vlaar. 
 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Johnny Jacobs 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 

 

Zaterdag 09-03-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  169138 DESS E1 – Asonia E2 Dave Moolevliet 

 11.30  194276 DESS C1 – Grasshoppers C2 Maickel de Boer 

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 08.45 07.45 184661 Spirit’30 F8 – DESS F1 Daniel, wies, dave 

 10.15 09.15 189840 Dindua MD1 – DESS MD1 Margot,nika,noa,lois 

      

      

 

Zaterdag 16-03-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  167084 DESS E1 – FC Medemblik E4 Nick Karsten 

 11.30  194888 DESS C1 – Andijk C2 Anita v ARem 

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09.00 8.15 184657 Spartanen F10 – DESS F1 Lars,Seth,Timo 

 11.30 10.30 206248 KGB D4 – DESS D1 Peter,Gijs,Jeroen,Mathijs 

 13.00  12.00 189839 FC Medemblik MD1 – DESS 
MD1 

Anna,Irene,Tess,Sandra 

      

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
CA Moolevliet  rel.nr. MMTS572 
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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Dess f1  -  Hollandia f4 

  

  
Na weer wat koude dagen en vooral nachten waren het vooral de ouders die zich zorgen 
maakten over het wel of niet doorgaan van de wedstrijd. 
De coach had al sms'jes ontvangen met verzoeken om het misschien niet door te laten gaan. 
Er werd zelfs al gemeld dat er een moederhart zich erge zorgen maakte over de 
temperatuur........! 
Maar dit alles maakte in geen velden of wegen indruk op de coach. 
Mijn MANNEN en VROUWEN zijn echte DESS-BIKKELS. 
Dus zo gezegd zo gedaan en vertrokken we om half 9 met 12 bikkels naar hollandia. 
Hier aangekomen bleek dat hollandia maar 7 voetballers had en wij iets meer..........5 wissels 
dus!!!!!! 
We begonnen met Wies op doel Timo en Wout in de verdediging en Esmee en Marit in het 
midden en Cas en Lars voorin. 
Als wissel hadden we staan Seth,Karel,Siebe,Daniël en Jeffrey. 
Voor Jeffrey was het zijn allereerste keer dat hij met de f1 mee ging doen en hij heeft zijn test 
met glans volbracht. 
Al binnen 5 minuten kwam dess op voorsprong door een enorme poeier van een van onze 
kanjers. 
Hierdoor was hollandia een beetje van slag en begon met gemene tackels op de benen en 
van achteren. 
Door dit gemene spel waren we een beetje ontmoedigd en hollandia kwam op een 3-1 
voorsprong. 
Gelukkig floot de scheidsrechter voor de rust en kon ondergetekende de tijgers voorzien van 
info en aanwijzingen. 
Na de rust ging Lars op doel zodat Wies haar kunsten kon laten zien op het veld. 
Opeens stonden er hele andere dessers op het veld..... 
Ze waren nergens meer bang voor en zelfs Siebe nam af en toe het voortouw om er maar 
voor te zorgen dat er voor ons weer 
een doelpuntje bij zou komen. 
Er werd gebikkeld en gekleund over het hele veld en zodoende viel voor ons de 3-2 en vlak 
daarna de 3-3. 
Het geloof werd groter en groter en de 3-4 en de 3-5 bleven dan ook niet uit. 
De penalty's werden weer super goed genomen en ook Jeffrey knalde zijn penalty snoeihard 
in het doel. 
Kan ook na deze wedstrijd weer met zekerheid zeggen dat ik supertrots ben op jullie 
allemaal. 
  

                                                                       #Erwin kan# 
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Voetbal verslag Dess f1.- spartanen f10 

Op zaterdag 2 maart 2013 mochten we om 10 uur thuis voetballen tegen de spartanen f 10 

in de kleedkamer werd nog een geheime tactiek besproken door onze coach maar die is zo 

geheim dat ik die niet mag vertellen.  

Na het omkleden en het inschieten ging de wedstrijd beginnen Marit was aanvoerder. En Cas 

en Daniel en Lars  en Seth hadden een doelpunt gemaakt in de eerste helft Dave stond  nu 

op doel de spartanen hadden ook 1 x gescoord zodat we aan de limonade gingen met een 

mooie ruststand van 4-1 na motiverende woorden van onze coach Erwin begonnen wij vol 

goede moed aan de tweede helft wij waren super gemotiveerd want we gingen nu richting 

de kantine spelen waar het vol stond met publiek die ons keihard aan het aanmoedigen 

waren. Wies stond nu op doel en Timo weer op ze vertrouwde laatste man plaats Siebe en 

Esmee speelde heel goed over op het middenveld samen met Jeffrey en Karel het ging weer 

onwijs goed en voor we het wisten floot de scheidsrechter (Casper) af en was ook de tweede 

helft 4-1 geworden zodat de einduitslag 8-2 was. Bij de penalty`s was onze keep goed in 

vorm want ze heeft geen één bal er door gelaten. 

Tot volgende week  

Marit 

 

 
 

DESS F1  -  SPARTANEN F10 
  

  
Vandaag stond er veel op het spel. Spartanen had namelijk een hele goede ploeg volgens 
insiders. 
Al ver van tevoren werd ik door een van mijn spionnen benaderd met het feit dat dit team net 
zo keihard was als hollandia. 
Dit zou weer een wedstrijd met laag vliegende tackels en schoppen van achteren 
betekenen........ 
Gelukkig na het klinken van het beginsignaal was hiervan niks waar. 
Uiteindelijk bleek na afloop van deze pot dat het team van spartanen super sportief was. 
Al snel in de wedstrijd maakte we de 1-0 en liepen we uit tot wel 4-0. 
Na een zeldzaam foutje in de verdediging van dess werd het toch nog 4-1 en dit was ook de 
ruststand. 
In de break tijdens de limo nog snel even de puntjes op de i zetten en daarna weer knallen! 
Ook in de 2e helft was dess toch wel een maatje te groot voor spartanen en werd het 
uiteindelijk 8-2. 
Hoogtepunt van deze pot was toch wel dat het verdedigend zeer goed ging, dat timo zijn 
eerste velddoelpunt maakte, siebe bijna zijn eerste doelpunt ooit maakte onze penalties er 
bijna allemaal ingingen en dat wies alle penalties tegen hield. 
deze wedstrijd was echt klasse. 
Ga zo door en wie weet..........blijven we wel nummer 1 
  

                                                             # erwin kan  # 
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TOERNOOIAGENDA  JEUGD: 

30 maart:  vv Berkhout: 

  DESS E1 (9.00 – 11.00 uur) 

  DESS D1 (11.30 – 14.30 uur) 

  DESS C1 (11.30 – 14.30 uur) 

  DESS B1 (15.15 – 17.30 uur) 

 

24 mei: FC Medemblik: 

  DESS ME2 

  DESS MD1 

 

25 mei: FC Medemblik: 

  DESS F1 

  DESS E1 

  DESS D1 

  DESS C1 

 

25 mei: St. George: 

  DESS B1 (16.30 – 21.00 uur, onder voorbehoud) 

 

27 mei – 1 juni: DESS Voetbalweek 
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OUDERS OPGELET! 
Als het eerste elftal thuis een wedstrijd voetbalt, verzorgt DESS een loterij in de 
pauze om de clubkas te spekken. 
Daarbij kunnen wij de hulp van een paar kinderen uit de bovenbouw van de 
basisschool goed gebruiken. Het is de bedoeling dat de aangewezen 
kinderen zich om 13.35 op de betreffende datum melden in de kantine 
bij een barmedewerker. In de kantine krijgen zij instructie over het loten 
verkopen bij de ingang van het DESS-terrein aan de bezoekers. 
Al met al een klusje van ca. 1,5 uur. Als je op onderstaande datum 
niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Dat mag ook iemand 
zijn die geen lid is van DESS. 
 
De volgende kinderen worden op onderstaande datum om 13.35 in de DESS 
kantine verwacht: 
3 maart:     Myrthe Vlaar en Femke Singelenberg. 
24 maart:   Tom Zijp en Stijn o/d Kelder. 
14 april:     Kacer Szymankski en Dawid Sarnowska. 
5 mei:        Kim van Diepen en Mariet van Diepen. 
 

 
Als je op bovenstaande datum niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 


