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         29 apr 2013 
 
 
 

 

Dess 2 VS de Koog 2 
 

Rond de klok van half 11 stond de Dess 2 klaar om te beginnen aan de wedstrijd tegen de 

Tesselaars. Het weer zat eens mee en het voorjaar begon er nu voelbaar aan te komen. 

Daarnaast was het positieve dat we eens de luxe hadden om te beschikken over maar liefst 

14 spelers! Deze 14 spelers waren qua leeftijd te verdelen onder B’tjes , A’tjes en senioren. 

Het moest dan ook wel een geslaagde zondagmorgen gaan worden! 

Een belangrijk punt voordat we overgaan tot het wedstrijdverslag is het feit dat de Koog 

momenteel bovenaan staat in de competitie en dus extra gemotiveerd begon aan deze 

wedstrijd om het kampioenschap veilig te gaan stellen. 

Nadat de scheidsrechter het fluitsignaal had gegeven begonnen we meteen fel te voetballen. 

Er werd goed combinatiespel gespeeld en dit resulteerde in diverse kansen. Dit merkte de 

Koog ook op en men ging dan ook onderling pittig tegen elkaar tekeer. Uiteindelijk wist …… 

(deze persoon kan helaas niet genoemd worden in deze editie) recht voor de keeper te 

komen en een prachtig doelpunt te maken, 1-0! Vervolgens kreeg de Koog een aantal grote 

kansen, maar dankzij de sterke defensie onder leiding van Marcel Bartels wist Dess zich 

staande te houden.     

Tijdens de tweede helft verzakte de focus en kreeg de Koog verschillende kansen op doel. 

Jeroen Gerssen wist door diverse reddingen het doel schoon te houden, totdat na tien 

minuten een speler van de Koog doorbrak en de 1-1 wist te scoren. Uiteraard lieten we 

vervolgens de koppies niet hangen, maar zo makkelijk als het in de eerst helft ging zou het 

zeker niet meer worden. We werden nog gered door een buitenspel doelpunt van de Koog, 

anders zouden we nog tegen een achterstand aan moeten kijken. Ondanks de sterke 

aanvallen van de Koog wisten we halverwege de 

tweede helft weer op voorsprong te komen …. 

Scoorde de 2-1! Met nog twintig minuten voor de 

boeg brak de vermoeidheid bij een aantal spelers 

zijn tol te eisen en dit resulteerde helaas in de 2-2. 

De laatste tien minuten verliepen nog erg 

spannend, maar Dess 2 wist het punt veilig te 

stellen!       

Het was dan wel gelijkspel, maar het voelde als 

een overwinning! 

 

Uw verslaggever: Tom Beuker 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

Zondag Thuis 

05-05-2013 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  2875 DESS 1 – Berkhout 1 H. Engel 

A 11.30  67972 DESS 2 – de Blokkers 4  

A   9.45  69653 DESS VE1 – Andijk VE1  

B 12.00  151800 DESS A1 – de Zouaven A3  

B 10.00  209855 DESS DA2 – VVW DA1  

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 

                                                        05-05-2013  

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 11.00 10.00 211410 KSV B2 – DESS B1  Luuk Gobel en Jeroen 

 14.00 13.00 209593 Nieuwe Niedorp DA1 – DESS DA1  

 

 

                                     

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 20-04-2013  

Zwaagdijk F2 – DESS F1 3-1 

DESS E1 – VVS’46 E3 3-10 

Medemblik D5 – DESS D1 3-3 

DESS C1 – Spirit’30 C2 1-3 

Westfisia MD1 – DESS MD1 ?-? 

Uitslagen  zondag21-04-2013  

DESS 1 – Zwaagdijk 1 0-2 

DESS 2 – de Koog 2  2-2 

Hauwert  VE1 – DESS VE1  3-3 

DESS A1 – VVW A2 1-2 

Apollo B1 – DESS B1 3-1 

DESS DA1 – Dirkshorn DA1  4-1 

Woudia DA1 – DESS DA2  2-1 

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 Thuis 

12-05-2013 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 10.45  63481 DESS 2 – Succes 3  

B 12.00  209854 DESS DA2 – DWB DA1  

A 13.00  211409 DESS B1 – de Blokkers B1  

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 

                                                        12-05-2013  

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 10.00   9.00 69443 SEW VE2 – DESS VE1   

   9.30   8.30 151788 Koedijk A3 – DESS A1 Dian, Jelle van der Berg, Sam 

 12.00 11.00 209705 Dirkshorn DA1 – DESS DA1  

 

 

                                     

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 27-04-2013  

DESS F1 – Grashoppers F6 4-0 

SEW E5 – DESS E1 3-4 

DESS D1 – Woudia D2 7-1 

DESS MD 1 – Spirit’30 MD1 1-5 

Grashoppers C2 – DESS C1 9-1 

Uitslagen  zondag 28-04-2013  

Kwiek’78 1 – DESS 1 6-1 

Wieringerwaard 2 – DESS 2 6-2 

DESS VE1 – Zwaagdijk VE2 1-6 

DESS B1 – de Valken B2 4-2 

DESS DA2 – Westfriezen DA1 0-6 

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 
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Agenda 
   

  

  

  

  

  

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 worden diverse teams opgeroepen voor het schoonmaken van de 

kleedkamers. Er wordt tijdig in de Odessa aangekondigd welke spelers op welke avond in de 

kantine worden verwacht. Deze lijst wordt wekelijks in de Odessa afgedrukt. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kantinelijst MD1 
 

5 mei        Lois en Nika 

 

 

 

 

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 14.00 uur tot ca. 17.30 uur a 18.00 uur. 
 
 
 
 

Dinsdag 7 mei 

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 – Dirkshorn Da1                                                                                         21-4-2013 

Er stond vandaag een zeer belangrijke wedstrijd tegen Dirkshorn op het programma. Wij strijden 

namelijk samen met Nieuwe Niedorp en Dirkshorn om de 1
e
 plek. Aan het begin van het seizoen 

hebben we elkaar al een keer getroffen. Toen werd onze 3-0 voorsprong in de 2
e
 helft omgetoverd 

tot een 4-3 achterstand. Een slechte wedstrijd die op zich gewonnen had moeten worden. 

De week vooraf was het nog best spannend of we wel een compleet team zouden kunnen 

neerzetten, vanwege blessures en afmeldingen. Daarnaast stond deze wedstrijd om 10 uur gepland 

waardoor eventuele invallers niet echt stonden te springen. Gelukkig stroomden de aanmeldingen 

een dag ervoor opeens massaal binnen.  

Loren, Tessa, Lisa en Nina wilden het wekkertje voor ons wel een paar uurtjes eerder zetten. Opeens 

zaten we met 3 wissels op de bank!! Alvast bedankt meiden er werd mede door jullie een mooi 

schouwspel neergezet. Dan nu de beginopstelling: 

Baas 

Renate            Lotte            Tessa 

Roos 

Sharon       Charlotte        Rosalie 

Vera      Loren     Anne       

We begonnen de wedstrijd erg goed, maar na een paar minuten moest Renate vanwege een blessure 

het veld verlaten. Nog een verdediger uitgeschakeld… Sharon nam dapper haar plekje over en Nina 

schoof aan. Er werd flink wat druk gezet vanuit Dess en er werd zo nu en dan best mooi gevoetbald. 

Na ongeveer een half uur wist Loren door een individuele actie de bal in het doel te krijgen. Heerlijk 

een 1-0 voorsprong. Ja, ze was wel op dreef. Ik heb namelijk nog nooit een meid zich, met de bal 5x 

koppend, zien voortbewegen. De 2
e
 goal staat op Vera’s naam. Het was een rommeltje voor het doel 

en Vera wist hem, half uit de handen van de keeper, er in te schoppen.  

We gingen de rust in met een 2-0 voorsprong. Tessa kon zich alvast opmaken voor haar eigen 

wedstrijd, net als Loren een paar minuten later. De 2
e
 helft werd er nog een kwartiertje heerlijk 

gevoetbald. De 3-0 werd door Anne in de linker hoek gescoord.  

Vanaf toen ontstond er wat paniek. Dirkshorn werd weer wat aanvallender, maar Baas stond gelukkig 

weer werelds te keepen. Nina maakte al vrij snel daarna nog de 4-0. Een heerlijk balletje over de 

keeper heen. Er stonden toen nog 20 minuten op de klok. Je zou zeggen nog even rustig uitspelen. 

Gek genoeg was dat rond spelen nog een moeilijke opgave. Dirkshorn werd erg dreigend. Sharon had 

haar kanonschot goed onder controle waardoor elke doeltrap gelukkig nog over de middenlijn 

belandde. Uiteindelijk werd toch nog de 4-1 door Dirkshorn gemaakt, die al een tijdje in de lucht 

hing. 4-1 winst een heerlijke uitslag, al zeg ik het zelf. Vorige week hadden we helaas punten laten 

liggen tegen SRC. Die we van tevoren niet zo ingecalculeerd hadden. Gelukkig deed Nieuwe Niedorp 

vandaag exact hetzelfde (2-1 verlies). Waardoor de kansen op een kampioenschap nog niet 

uitgesloten zijn.   

            

#11  Anne 

 
 
 
 
 
 



 

ODESSA                                                                                                                                7 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Woensdag 01-05-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 
 18.45  194276 DESS C1 – Grasshoppers C2 Anita v Arem 
      

 
 

Zaterdag 04-05-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 
 10.00  187538 DESS F1 – Spirit’30 F8M Dave Moolevliet 
 11.15  190121 DESS MD1 – Dindua MD1 John Keesom 
 13.00  194050 DESS C1 – Always Forward C5 Anita v Arem 
      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 
 10.00 09.00 17067 Asonia E2 – DESS E1 Mike, Femke,Myrthe 
      

      

      

 
 

Zaterdag 11-05-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 
 10.00  172982 DESS E1 – SEW E5 Casper Smit 
 11.15  206226 DESS D1 – Hollandia D4 Anita v Arem 
      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 
 09.30 08.30 184662 Grasshoppers F6 – DESS F1 Wies,Dave,Cas 
 12.00 11.00 189837 Opperdoes/TSV Twisk MD1 – DESS 

MD1 
Lois,Nika,Noa,Mandy 

      

      

 
 

 

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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JEUGD-TRAININGEN: 
 

ALGEMEEN: Tijdens de (basis-)schoolvakanties zijn er geen jeugdtrainingen, tenzij je trainer 

iets anders met je team heeft afgesproken. 

 

De laatste trainingen zijn in de week van 20 – 24 mei, daarna is er voor een aantal teams een 

toernooi in Medemblik en tenslotte voor iedereen de voetbalweek. Na 1 juni mogen we de 

velden niet meer gebruiken. 

 

Dess F1 – trainingen: 

 

 

– 1 mei     –   NIET (vakantie) 

–  8 mei     –   15.00 -16.30 uur   –  VAKANTIE-TRAINING (voor E , F en mini's, 

–                                                          vriendjes mogen meekomen) 

– 15 mei   –   16.30 – 17.30 uur 

– 22 mei   –   16.30 – 17.30 uur 

– 29 mei   –   voetbalweek programma 

– daarna zomerstop. 

 

 

 

TOERNOOIAGENDA  JEUGD: 

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: 

 

28 april     Daan Wagemaker en Nick van Diepen 

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. 
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Zaterdag 8 juni 2013 organiseert Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland 
de jaarlijkse Rabo Fietssponsortocht ( ± 40km ) voor verenigingen en 
stichtingen. Samen op de fiets in het prachtige West-Friesland de 

clubgeest versterken en tegelijkertijd de clubkas spekken.                   
Wat wilt u nog meer! 

Fietst u mee ? 
Dit jaar doet sv DESS daar ook weer aan mee en bij voldoende deelname 

is er 250 euro te verdienen voor de vereniging. 
 

Opgave voor deze fietstocht uiterlijk 29 april 2013 bij : 
Afra Appel. telefoon: 591803 of Ineke Aay 591676 
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Benningbroek / Sijbekarspel 

 

Beste sportvriend, 

 

Natuurlijk heeft ook u een warm gevoel voor de sv DESS.  

DESS wil graag een belangrijke rol blijven spelen binnen de dorpskernen Benningbroek en 

Sijbekarspel. Vele vrijwilligers helpen daarbij een welkom handje. 

Financieel kan DESS echter altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken, daarom is er de 

‘Vrienden van DESS’.  

Deze vriendenclub is in eerste instantie opgericht om ook particulieren in de gelegenheid te 

stellen een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Naast privé-personen, elftallen en 

vriendenclubs staat deze mogelijkheid natuurlijk ook open voor bedrijven. De bijdrage is € 20 

per jaar. Daarvoor wordt u vermeld op het grote bord in de gezellige DESS-kantine. Met uw 

bijdrage zullen tevens met name voor de jeugd extra aktiviteiten kunnen plaatsvinden en 

bijvoorbeeld ook broodnodige spelattributen kunnen worden aangeschaft. 

Wij hopen uw aanmelding binnenkort te kunnen noteren, alvast namens bestuur onze hartelijke 

dank. 

U kunt zich aanmelden voor de ‘Vrienden van DESS’ bij André Appel, Dr. De Vriesstraat 51, 

1654 JV Benningbroek. Tel. 0229-591803. E-mail adres; a.appel@quicknet.nl. U kunt uw 

bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening nr. 978096320  o.v.v. ‘Vrienden van 

DESS’. 

 

PS Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie  

het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 


