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                    38e jaargang  Nr  6            
  

 
                    

         22 okt 2012 
 
 
 

Beste DESS-ers, 
  

Vrijdag 19 oktober 2012 heb ik tijdens de ledenvergadering afscheid genomen van 
het bestuur. Vanaf nu zullen de voorzitterstaken ad interim worden uitgevoerd door 
Johnny Jacobs. Uiteraard laten John Keesom en ik de club niet in de steek en zullen 
wij altijd voor DESS klaar staan. 
Ik heb deze jaren met veel plezier deze functie bekleed. Een periode waarin ik veel 
heb geleerd, leuke dingen heb meegemaakt en ook heb genoten van SV DESS. Als 
iedereen eens wist hoeveel mensen er wekelijks bezig zijn om het voor iedereen 
mogelijk te maken een lekker potje te voetballen! Het is fantastisch dat we bij DESS 
zoveel vrijwilligers hebben die allemaal het beste met de club op hebben. Eigenlijk 
zou iedereen eens deel moeten uitmaken van het bestuur. Je ervaart dan wat er 
allemaal speelt binnen een vereniging en wat er allemaal bij komt kijken. Deze kennis 
en ervaring maakt je rijker. 
Ik wil John Keesom bedanken voor het delen van de functie het afgelopen jaar. Een 
perfecte samenwerking. Verder wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen de 
afgelopen vier jaar en wens ik het bestuur inclusief de nieuwe bestuursleden Johnny 
en Charlotte heel veel succes en plezier toe met het besturen van SV DESS.  
Tot ziens op de club! 
  

Met sportieve groeten, 
  

Vincent Vermeulen 
 

 

AAN ALLE TRAINERS!!!  
 

Graag met de trainingen de doelgebieden op het  

B-veld NIET gebruiken.  

Dit om de doelgebieden te sparen en er zijn genoeg losse doelen om gebruik van 

te maken!! 

Verder NA IEDERE  training de verplaatsbare doelen van het veld halen en op 

het pleintje terugzetten!! ( Na de trainingen van afgelopen vrijdag zijn er weer 4 

doelen op het veld blijven staan!) 

De gemeente maait en prikt er tijdens het onderhoud gewoon om heen en dat is 

volgens ons niet nodig. Is een kleine moeite om met zijn allen na de training de 

doelen even mee te nemen naar voren!! 

Als dit niet gebeurd zullen de doelen weer worden vastgezet!!  
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Memoriam 

Afgelopen week (41) bereikte ons het bericht dat mevrouw Haakma-Nieuweboer is overleden. 
Mevrouw Haakma was ondanks haar respectabele leeftijd nog altijd een trouw volger  
van sv DESS. 
 
Haar echtgenoot Siep is jarenlang bestuurslid geweest van DESS en dus was mevrouw 
Haakma zeer betrokken bij DESS door haar hand en spandiensten in het verleden. 
 
Nog steeds was ze ODESSA-lid en bleef op de hoogte van het reilen en zeilen. 
 
Haar kinderen en kleinkinderen leveren nog bijdragen aan onze vereniging of hebben dat in 
het verleden gedaan. 
 
We wensen de familie alle sterkte voor de toekomst nu ze zonder moeder, schoonmoeder 
en Oma verder moeten. 
 
Bestuur sv DESS. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
  

     
 14 november 2012 Bestuursvergadering 

12 december 2012 Bestuursvergadering 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

Zondag Thuis 

28 -10-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A  14.00  2703 DESS 1 – Dynamo 1 R. Gräper 

A    11.45  151783 DESS A1 – Alw. Forward A3  

B   12.00  75215 DESS DA2 – RKEDO DA3  

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 

                                                      28 -10-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 10.45 9.45 60856 DTS 3 – DESS 2  

 11.00 10.00 69324 Zwaagdijk VE2 – DESS VE1  

 10.00 9.00 73102 VVS’46 B2 – DESS B1 Luuk en Jeroen 

 12.00 11.00 75216 VVS’46 DA2 – DESS DA1  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  13-10-2012  

DESS E1 – West-Frisia E4 2-7 

DESS C1 – ALC C2  (oefenwed.) 4-2 

Andijk F3 – DESS F1 8-1 

VVS’46 MD1 – DESS MD1 4-1 

West-Frisia D5 – DESS D1 Afg. 

Uitslagen  zondag  14-10--2012  

Zwaagdijk 1 – DESS 1 Afg. 

DESS 2 – ALC 2  Afg. 

DESS VE1 – Hollandia VE1 Afg. 

Spirit’30 A2 – DESS A1 Afg. 

DESS B1 – Andijk B2 Afg. 

DESS DA1 – SVW’27 DA1 Afg. 

WBSV DA1 – DESS DA2 1-3 

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 

04 -11-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A  10.45  61439 DESS 2 – Hugo Boys 3  

A 12.45  73251 DESS B1 – Grashoppers B2  

B    14.30  75347 DESS DA1 – Nieuwe Niedorp DA1  

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 

                                                      04 -11-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00  2715 SSV 1 – DESS 1 M.M. Reemnet 

 10.30   9.30 69336 Andijk VE1 – DESS VE1  

 14.30 13.30 151784 De Zouaven A3 – DESS A1 Jordy en Martin 

 12.00 11.00 75338 Westfriezen DA1 – DESS DA2  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  20-10-2012  

DESS D1 -  Spartanen D5 7-2 

DESS F1 – Dindua F1 0-9 

DESS MD1 – RKEDO MD 1 0-2 

HSV Sport C1 – DESS C1 1-10 

Sporting S E1  – DESS E1 18-0 

Uitslagen  zondag  21-10--2012  

Zwaagdijk 1 –  DESS 1 5-0 

Grashoppers A2 – DESS A1 3-4 

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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Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met één van de Bestuursleden 
 

  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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

 
 

 
 

Dinsdag 6 november Dinsdag 4 december Dinsdag 8 januari Dinsdag 5 februari 

Chris Keesom 
Niek Nijland 
Dennis Laan 
Erik Appel 
Nico Conijn 
Joop Kool 
Rob van Aarst 
Kees Wagemaker 
Klaas Swier 

Erik Admiraal 
Sam van Diepen 
Vincent Vriend 
Laurens Groot 
Robert Borg 
Jan Kool 
Cliff Bean 
Niels Kuip 
Mark Vlaar 

Arjan Bakker 
Ruben Kistemaker 
Max van Schagen 
Ruben Kool 
Tom Beuker 
Sjaak Mulder 
André Appel 
Martin Bakker 
Sjoerd Beuker 

Dirk-Jan Doodeman 
Nico Doodeman 
Marcel Bartels 
Patrick Huijsman 
Roland Bontekoning 
Jan Keeman 
Dian Bakker 
Jacob Bakker 
Richard van Diepen 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 27-10-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  129572 DESS F1 – Asonia F2 Dave Moolevliet 

 11.15  138822 DESS D1 – Medemblik D5 Anita v Arem 

 13.00  oefen DESS C1 – Winkel C2 Maickel de Boer 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09.30 08.30 107512 Victoria O E2 – DESS E1 Mariet, Dawid, Tom 

 11.30 10.30 126861 Blokkers de MD2 – DESS MD1 Anna, Lois, Marloes, 
Feline 

      

      

 

Zaterdag 03-11-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00      107452 DESS E1 – Blokkers de E8 Nick Karsten 

 11.15  126877 DESS MD1 – Medemblik MD2 John Keesom 

 13.00  91110 DESS C1 – Always Forward C5 Maickel de Boer 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 12.00 11.00 129612 Zwaagdijk F1 – DESS F1 Jordi, Wout, Timo 

 11.00 10.00 124585 Hollandia D4 – DESS D1 Vince,Jeroen, 
Klaas, Ramon 

      

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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13 oktober.  

VVS MD1- DESS MD1 

Het zou een spannende wedstrijd worden VVS had nog niet verloren. 

Maar strijdvaardig als wij zijn gingen we ze even wat tegenstand bieden. 

Een minuut voor het begin van de wedstrijd gaf Anne aan dat ze toch teveel last had van haar 

rug en keepen echt te veel pijn deed. 

Gauw met Tess langs de lijn van kleding gewisseld. We waren er klaar voor. De eerste helft 

waren we sterker dan VVS helaas heeft Vvs aan een uitbraak genoeg om te score. Wij hebben 

daar wat meer kansen voor nodig. Ondanks de 1-0 achterstand in de rust, waren wij de betere 

partij. Dit lieten we in de eerste 10 minuten van de tweede helft iets los waardoor vvs 3 keer 

scoorde. Op dat moment veranderde er iets binnen het team en er werd weer gevoetbald. 

Met als resultaat het eerste tegendoelpunt van vvs. 

Met een 4-1 nederlaag gingen we het veld af. Maar niet met een ontevreden gevoel.  

Klasse gewerkt. 

We willen Anita bedanken voor de mooie kledingtas. We zijn er erg blij mee. Super geregeld. 

Merci. 
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Andijk F3 – DESS F1 
 

Onze kanjers Cas, Esmee, Jessica, Karel, Lars, Seth, Siebe, Timo, Wies en Wout mochten 

weer aantreden. Vol goede moed vertrokken we vanuit Benningbroek richting Andijk. 

Eerste helft tegen een ploeg die net als DESS het moeilijk heeft in deze zware competitie. 

DESS begon erg sterk met een goede veldverdeling.  

Wies, Jessica en Cas met hun snelheid voorin, opkomend vanuit het midden en niet te stoppen 

Lars, Seth en Esmee, achterin Timo, en op het doel Wout. Siebe en Karel als troeven op de 

bank.  

Helaas na een sterk begin kwam Andijk met twee sterke spitsen opzetten en was het eerste 

tegendoelpunt een feit. Het spel van ging heen en weer maar, helaas volgenden nummer 2,3 

en 4 erg snel daarna. 

Hopelijk komen we weer sterk terug na de rust... 

Tweede helft Lars op doel,  

Cas had een prachtkans (helaas op een haar na gemist), Seth in de spits samen met Wies, 

prachtschot van Wies weer net naast, de kansen zijn nu echt voor DESS. 

Wout vanaf de middenlijn met een sprint naar achter, Lars helpen ja hoor mooi gered. 

Bal weer naar voren waar DESS overheerste maar Andijk met een paar counters toch weer 

scoorde. 

Bal weer naar onze spitsen, Seth met een schot net tegengehouden door de keeper van Andijk, 

Wies met een kans net voor haar voeten weg geschopt, nu  een sprint van Cas met de bal strak 

aan z'n voet helemaal alleen voor de keeper en JA hoor een prachtig doelpunt!!!! 

8-1 einde wedstijd! 

Penalties en natuurlijk is DESS wederom weer de sterkste in de penaltiesserie. 

Wat een energie in HET team van de toekomst, met deze inzet volgt er vast een overwinning! 

Kanjers op naar de volgende wedstijd ik kijk er elke week weer naar uit. 

 

Gr. Ruud (papa van Karel)   

  

 

 

 

 

Sporting S E1  -  DESS E1  

  

Dess mocht afreizen naar het terrein van Sporting S, die 2e in de competitie staan, dus dat 

beloofde een zware wedstrijd. 

Vanaf het begin van de wedstrijd bleek dat ook wel, want binnen een minuut lag de bal al 

achter Tom in het doel.  

De inzet van alle spelers was groot, maar het bleef 1-richtingsverkeer richting het doel van 

Dess.  

Als er een klein beetje ruimte was, werd er toch geprobeerd om goed te spelen en een aanval 

op te zetten.   

Bij rust was het 8-0 voor Sporting S.  

In samenspraak met de coach van de tegenstander mochten we er 2 man bij doen, maar ook 

toen bleef het krachtsverschil te groot.  

Dawid die in de 2e helft op doel stond lag zwaar onder vuur en kreeg menig bal om zijn oren.  

Iedereen heeft keihard z'n of haar best gedaan en daarvoor de complimenten, maar helaas 

mocht het niet baten, want de eindstand was 18-0. 

Een zware dobber dus...  

  

Groeten Bas  
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DESS-Jeugddag: woensdag 24 oktober 2012 

 

Dirk Broers 4:4 toernooi 

 
De herfstvakantie komt er weer aan en zoals alle jaren wordt er door de jeugd dan niet 

getraind in deze vakantie (tenzij je trainer iets anders met je afspreekt).  

 

Wel is er op woensdag 24 oktober de DESS-Jeugddag, waarbij op alle jeugdleden wordt 

gerekend. Als je niet aanwezig kunt zijn, bel dan even af. Niet-leden zijn ook van harte 

welkom. Je kunt dus je vriend(in), neef/nicht of logé gewoon meenemen.  

 

De aanvangstijden zijn als volgt:  

 

Jeugd t/m 12 jaar (DESS MD, D, E, F en mini’s) 

- Vanaf 13.00 uur inschrijven 

- Vanaf  13.30 uur start toernooi 

 

Jeugd va 13 t/m 18 jaar (DESS A, B en C + senioren van 18 jaar en jonger) 

- Vanaf 18.30 uur inschrijven 

- Vanaf 19.00 uur start toernooi 

 

We gaan er met elkaar weer een gezellige dag van maken! 

 

Tot dan, 

 

Anita van Arem (599033) 

Maickel de Boer (591432) 
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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 
DESSkantine 
verwacht: 
28/10/12 Maarten Hovenier en Nick van Diepen 
11/11/12 Maiko Verhoeven en Peter Smit 
02/12/12 Daan Wagemaker en Max van de Struis 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESS loterij 
  
Oproep ! 
 
Heb je thuis n og 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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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. 

 

 
 
 

 


