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                    38e jaargang  Nr  20            
  

 

                    

         13 mei 2013 
 
 
 

 
 

Over- en uitschrijvingen s.v. DESS 

 

Het seizoen is alweer bijna afgelopen, dit betekent aan- en afmeldingen en 

overschrijvingen. Om ervoor te zorgen dat de ledenadministratie actueel blijft 

is het van belang dat alle leden tijdig de wijzigingen doorgeven.  

 

Indien u of uw zoon/dochter wilt stoppen met voetballen bij s.v. DESS dient u 

dit uiterlijk voor 31 mei schriftelijk of via een email door te geven aan de 

ledenadministratie, te weten: 

 

Charlotte Admiraal 

Westerstraat 78 

1655 LD Sijbekarspel. 

Email: leden.dess@gmail.com 

Het is dus niet voldoende om dit via de trainer, coach of begeleider door te 

geven. Deze wijzigingen zullen niet in behandeling genomen worden.  

 

Ook bij verhuizing graag uw nieuwe adresgegevens doorgeven.  

 

Nieuwe leden graag aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier, 

verkrijgbaar bij het secretariaat, in de kantine of bij bestuursleden. U kunt de 

formulieren inleveren bij bovengenoemd adres. 

 

Mocht u zich willen afmelden en doet u dit na 31 mei, dan zijn wij genoodzaakt. 

om contributie voor het nieuwe seizoen in rekening te brengen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Charlotte Admiraal 
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Veteranen: Dess – Andijk 
 

Nieuwe schoenen voor 1 euro, foto’s uit de kleedkamer, prijsvraag 

survivaltocht…. 
 

 
 

Weet u wie de speler is van ons in deze camouflagebroek? SMS dan even naar Cor Vlaar, 

telefoon 06-53620206 (sorry, maar Cor heeft nog geen whatsapp). Direct na de wedstrijd 

dook de man de natuur in voor een survivaltocht. Eerst een biertje en douchen is nu niet 

nodig. En de winnares van de prijsvraag mag de broek ongewassen ophalen in de kleedkamer. 

 

We hebben 14 teams in onze poule, we staan er met een 7
e
 plek goed voor, vandaag wedstrijd 

nr. 17. In de kantine was de eerste wissel al direct een feit, Marja heet opeens Sonja, bedankt 

voor de heerlijke koffie. Maar om de liefste te worden moet er nog veel meer gebeuren. 

Respect, ja natuurlijk, maar als de grensrechter van Andijk zijn vlag opsteekt terwijl de 

bewuste speler 3 meter achter de bal blijft dan kan je weleens kwaad worden. De bal zat al in 

het doel en hij dacht, laat ik maar even vlaggen…. Doelpunt afgekeurd, de adrenaline die 

hierdoor in ons vrij kwam wisten wij goed te benutten; van een 1 – 2 achterstand naar een 3 – 

2 voorsprong. In de tweede helft werd het uiteindelijk 4 – 4. Siem en Nico zijn nog 

geblesseerd, Rob was 50 geworden, Anthony is nog op reis, waarheen, waarvoor, waarom, 

waardoor, waarmee, hoezo, dat willen wij nu ook weleens weten.  

 

En dan was het nog vrijmarkt deze week: ook 1 van ons 

heeft blauwe voetbalschoenen gekocht voor 1 euro. Van 

wie zijn deze z.g.a.n. mooie schoenen? Alleen nog 

aanstaande zondag te bewonderen in de laatste wedstrijd 

uit tegen SEW. Deze laatste vraag is geen onderdeel van 

de prijsvraag. En natuurlijk alle invallers/gastspelers en 

de scheidsrechter heel erg bedankt, een aantal daarvan 

verdienen een vast contract. Ook jij John, sterkte met de 

blessure van verleden week. 

 

 

Groeten Sjaak Mulder 
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Veteranen: SEW – DESS 

 
12 mei Schoonmoederdag 

 
Zondagmorgen zat een man in een of ander weekblad van zijn vrouw te lezen: allerlei 

verhalen: hoe je gelukkig moet worden, afvallen, mijn kont is te dik, ik heb altijd hoofdpijn en 

hoe hij/zij uit de kast kwam en hij/zij doet het met een ander, maar ik vergeef hem hoor. En 

dan zegt zijn vrouw: schat zullen we de IJsselland route fietsen (citaat Brigitte Kaandorp, zie 

ANWB echtpaar op youtube, is echt de moeite waard ) of de Koggen route, de kunstroute in 

het dorp, kofferbakmarkt. We kunnen ook naar de Boet gaan of maar Jan Cees Lont in 

Niedorp. Zijn er lezers die deze beproevingen ondergaan en herkennen, het kan namelijk ook 

anders want je hele zondag kan zo anders zijn. 

 

Een profielschets: kan en wil je lekker voetballen, heb je talent, heb je in het eerste gespeeld 

(later hierover meer), beschik je over humor, kan je incasseren als je gepest wordt en nog eens 

gepest wordt en tot het diepste in je hart gekrenkt en beledigd wordt in de 

kleedkamer…………………kom dan bij de Veteranen van Dess voetballen. 

 

Vandaag 10.00 uur uit tegen de blauwe shirts van SEW, Joop durfde zijn blauwe schoenen 

(zie verslag vorige week) niet aan te trekken. Een andere speler zag het voetballen wel zitten 

maar het geplande bezoek daarna aan zijn schoon(moederdag), daar zag hij erg tegenop.  

  
 

Wij hadden Jan Korver weer eens mee, hij had namelijk veel en veel te lang op de fiets 

gezeten om te trainen voor de 11 steden tocht. Maar deze morgen: it giet oan. De dieptepass 

die Jan gaf waardoor Jouke kon scoren was geweldig. Een speler van SEW zei daarna hardop, 

hèhèeeeee… heb jij vroeger niet in het eerste gespeeld? Ja, wie niet beste Sjef Commandeur 

en de rest wat daar van SEW liep. Het is natuurlijk geen harde eis voor ons of je in het eerste 

heb gespeeld. Gewoon een rondje geven en alles en iedereen is weer tevreden. Zo ook wij, de 

laatste wedstrijd van het seizoen hebben we met 2 – 5 gewonnen. De oudste van ons is net 63 

geworden, hij was man of the match en als hij dit leest geeft hij direct weer een rondje. 

 

Groeten Sjaak Mulder. 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

Zaterdag Thuis 

18-05-2013 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 19.00   DESS A1 – West-Frisia A2  

                                                                        

                                                                        Maandag Uit 

                                                        20-05-2013  

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00 13.00 210215 Kleine Sluis DA1 – DESS DA1   

 

                                     

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag 04-05-2013  

DESS F1 – Spirit’30 F8 5-0 

Asonia E2 – DESS E1 4-2 

DESS C1 – Alw. Forward C5 1-3 

DESS MD1 – Dindua MD1 1-4 

Uitslagen  zondag 05-05-2013  

DESS 1 – Berkhout 1 0-6 

DESS 2 – de Blokkers 4 1-4 

DESS VE1 – Andijk VE1 4-4 

DESS A1 – de Zouaven A3 2-2 

DESS DA2 – VVW DA1 0-3 

KSV B2 – DESS B1 4-4 

Nieuwe Niedorp DA1 – DESS DA1  

Uitslagen  zaterdag 11-05-2013  

Grashoppers F6 – DESS F1 0-4 

DESS E1 – SEW E5 1-3 

DESS D1 – Hollandia D4 9-3 

Uitslagen  zondag 12-05-2013  

DESS 2- ALC 2 1-3 

DESS 2 – Succes 3 7-3 

SEW VE2 – DESS VE1 2-5 

Koedijk A3 – DESS A1 2-2 

DESS B1 – de Blokkers B1 3-1 

DESS DA2 – DWB DA1 2-0 

Dirkshorn DA1 – DESS DA1 7-1 

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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Agenda 

   

  

  

  

  

  
 

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 
 
 
 

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 
 

Alle spelers van het 1e, het 2e, de veteranen en de A's zijn dit seizoen opgeroepen om te 

helpen met het schoonmaken van de kleedkamers. Bedankt voor 

jullie hulp! 

Helaas zijn een aantal jongens/mannen niet komen opdagen. Zij 

worden opgeroepen om na de DESS-week alsnog te komen helpen 

met schoonmaken. Als de datum bekend is, krijgen zij hier 

persoonlijk bericht van.  

 

Het bestuur. 
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Nieuwe Niedorp DA1 – DESS DA1  1-0 
 

Onze competitie is nog altijd onbeslist. Op dit moment kunnen er nog drie teams kampioen 
worden, namelijk die van Nieuwe Niedorp, Dirkshorn en wij. Met het hoogste aantal punten, 
kregen wij vandaag onze eerste kans om dit seizoen als kampioen af te sluiten. Hiervoor 
moesten wij van Nieuwe Niedorp winnen en mocht Dirkshorn vandaag maximaal één punt 
halen. Omdat Rien vandaag niet aanwezig kon zijn, namen Jelle en Jan Peter de coachende 
taak op hen. 
De zenuwen aan het begin van de wedstrijd waren goed voelbaar. We begonnen de 
negentig minuten durende strijd met een nieuwe opstelling. Deze opstelling moest er voor 
zorgen dat de gevaarlijkste speelsters van Nieuwe Niedorp geen ruimte kregen. Dat lukte 
ons aardig, want de tegenstanders wisten de eerste helft maar één (slap) schot op doel te 
geven. Onze opstelling zorgde er echter ook voor dat onze twee spitsen het moeilijker 
kregen, omdat we normaal met drie spitsen spelen.  
In de tweede helft zorgden beide teams voor wat meer gevaar. Maar helaas werden 
de enkele kansen die wij kregen, niet omgezet in doelpunten. Lange tijd leek de wedstrijd in 
0-0 te gaan eindigen. Helaas maakte een speelster van Nieuwe Niedorp, vanuit een corner, 
na ongeveer driekwart wedstrijd dan toch het enige doelpunt. Een doelpunt dat je in het rijtje 
van ‘ lullige tegendoelpunten’ kan zetten. Een teleurstelling voor ons. Helemaal nadat er na 
een telefoontje naar Dirkshorn bleek dat we vandaag kampioen waren geworden als we 
hadden gewonnen. Gelukkig zijn onze kansen op het kampioenschap nog niet verspeeld, 
dus hopelijk mogen we binnenkort alsnog de champagne flessen open trekken. 
Jelle en Jan Peter, bedankt voor het coachen en Maartje bedankt voor het meespelen! 
 
#3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DESS DA1 dankt coach Rien 
 

Rien, namens de speelsters van de DA1 danken we je dat je ons (ruim) een jaar hebt willen 

trainen en coachen. We kwamen nog dicht bij het kampioenschap, maar helaas is het ons 

uiteindelijk niet gelukt om het seizoen als kampioen af te sluiten.  Toch hebben we onder 

leiding van jou een goed seizoen gedraaid. Bij een overwinning kregen we van jou een 

sportdrankje als felicitatie, wat bijna iedere week zo was. Wat zal jij vaak boodschappen 

hebben moeten doen.  Ook heb je ons nog getrakteerd op tasjes voor onze 

voetbalschoenen! Deze worden goed gebruikt door ons.  

 

Nogmaals heel hartelijk bedankt voor jouw inzet!  

We wensen je veel succes in je eventuele verdere coach-carrière! 

 

Groetjes van de dames 1 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Woensdag 15-05-2013 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 19.00 18.15 OEFEN SEW C1 – DESS C1 Luuk B, Jaimy,Luuk 
B 

 19.00 18.00 189837 Opp/TSV Twisk MD1 – DESS MD1 Lois,Nika,Noa,Mandy 

      

 
 
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
                                                          

                         TOERNOOI  -------    FC MEDEMBLIK 
 

Vrijdag 24-05-2013 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 19.00 18.00  DESS ME 2 Myrthe,Kim 

 18.45 17.45  DESS MD1 Sabine,Karlijn,Lisa,Sandra 

      

      

                                                           TOERNOOI  --------     FC MEDEMBLIK 

Zaterdag 25-05-2013 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10.00 09.00  DESS F1 Daniel,Seth,Karel 

 14.00 13.00  DESS E1 Stijn,Mariet,Jordi 

 10.00 09.00  DESS D1 Matthijs,Jeroen,Klaas,Maiko 

 18.00 17.00  DESS C1 Remco,Luuk B,Jaimy 

 
 

 
 

 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
R Bontekoning 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: 

 

 

– 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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Grote Dess loterij 2013 

Net als elk jaar zal er tijdens de voetbalweek weer elke avond een trekking van 

de Grote Dess Loterij. 

Elk lid heeft een boekje ontvangen met 20 loten en een aantal jeugdleden 

zullen ook huis-aan-huis gaan om loten te verkopen. 

 

Ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te verdienen: 
 

1
e
 Hoofdprijs: lounge set t.w.v. € 600,- beschikbaar gesteld door BVV 

2
e
 Hoofdprijs: Boretti Buitenkeuken beschikbaar gesteld door Edmon Keukens 

 

Natuurlijk zijn er elke avond weer mooie prijzen te winnen. 

 

Om iedereen gelijke kansen te bieden vragen wij jullie om het geld en de 

boekjes uiterlijk 25 mei in te leveren bij 1 van onderstaande adressen. 

 

Uiteraard zijn daar ook nog extra boekjes te verkrijgen. 

 

                        
Angelique 

Moolevliet                                                     Afra Appel 

Burg.Elmersstr.27                                                           Dr.de Vriesstr 51 

590880                                                                              591803 
 
 

                      

 

 

 

 

TEAM TASSEN INLEVEREN ! ! ! !  
  

Willen diegene van jullie die de Team tassen met kleding in hun bezit hebben 

deze tijdens de Voetbalweek inleveren! 
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Hierbij wil ik alle jongens en meiden bedanken, die het 

afgelopen seizoen geholpen hebben met het verkopen van 

loten en het helpen in de keuken,  tijdens de 

thuiswedstrijden van DESS 1. Iedereen is verschenen op de 

zondag waarop hij of zij dienst had, heel mooi. Ook alle gulle 

gevers bedankt voor het beschikbaar stellen van prijzen. En 

niet te vergeten de kopers van de lootjes: BEDANKT! 

 

Tineke Slagter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
  

Er hangen diverse gevonden voorwerpen aan de kapstok in de 

kantine van SV DESS. 

Deze worden na de voetbalweek weggedaan. 

  

Inlichtingen bij Afra Appel 

Telefoonnummer 591803 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


