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                    38e jaargang  Nr  9            
  

 

                    

         3 dec 2012 
 
 
 

  

Memoriam                                     

Ons bereikte het droevige bericht dat Guus Luijckx is overleden. 

Guus moest zijn lidmaatschap opzeggen bij onze vereniging omdat hij om 

gezondheidsredenen zijn geliefde sport niet meer kon beoefenen. 

 

Guus ons altijd goedlachse lid bleef DESS’ er ook toen hij al lang en breed naar Hoorn was 

verhuisd. 

Hij wilde er bij blijven horen, nog steeds zijn krachten blijven geven bij de veteranen 

nagenietend van de derde helft met altijd een goede mop dat was Guus ten top. 

 

Guus was jarenlang ook DESS vrijwilliger en runde op een zeer imponerende wijze de kantine 

van sv DESS. Iedereen stond altijd voor hem klaar wanneer er een beroep op hen werd 

gedaan. Je liet Guus gewoon niet in de steek. 

De laatste tien jaar wilde Guus steevast een avond bardienst draaien in de DESS 

voetbalweek, daar kwam hij voor uit Hoorn. 

 

We zullen Guus blijven herinneren als de man die altijd het positieve zag denkend in kansen 

en niet in bedreigingen. 

 

We wensen de familie alle sterkte bij dit enorme verlies. 

 

Bestuur s.v. DESS. 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

Zondag Thuis 

09-12-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 10.45  63481 DESS 2 – Succes 3  

A 13.00  151787 DESS A1 – de Blokkers A2  

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 

                                                        09-12-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00    2765 Zuidermeer 1 – DESS 1 N.S. van Zanten 

 10.00  9.00 69443 SEW VE2 – DESS VE1  

 13.00 12.00 72409 DWB B1 – DESS B1 Op de fiets 

 

 

                                     

 

 

 
 
 
 
 
  

Uitslagen  zaterdag 24 -11-2012  

West-Frisia D6 – DESS D1 0-6 

Uitslagen  zondag  25-11-2012  

DESS A1 – RKEDO A2 7-0 

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 
16-12-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 14.00  2745 DESS 1 – Victoria O 1 C.J.J. van ‘t Klooster 

A 10.00  69289 DESS VE 1 – Hollandia VE1  

A 11.45  151781 DESS A1 – KGB A2  

B 12.00  146677 DESS DA1 – SVW’  

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 
                                                        16-12-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

        

       GEEN                 UITPROGRAMMA  

      

 
 

                                     
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Uitslagen  zaterdag  01-12-
2012 

 

Medemblik MD2 – DESS MD1 1-5 

Rest  programma  AFGELAST  

Uitslagen  zondag  02-12-2012  

DWB DA1 – DESS DA2 1-2 

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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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. 

 

 
 

Agenda 
 

 

   

12 december 2012 Bestuursvergadering 

27 mei t/m 1 juni  2013 Voetbalweek 
        

Dinsdag 4 december Dinsdag 8 januari Dinsdag 5 februari Dinsdag 5 maart 

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 

Niek Nijland 

Sjaak Mulder 

André Appel 

Martin Bakker 

Sjoerd Beuker 

Erik Appel 

Nico Doodeman 

Marcel Bartels 

Patrick Huijsman 

Roland Bontekoning 

Jan Keeman 

Dian Bakker 

Jacob Bakker 

Richard van Diepen 

Frederik van der Ven 

Harm op den Kelder 

Sven Frieswijk 

Michel Verhoeven 

Anthony Molina 

Marco Kremer 

Jelle vd Berg 

Mark Swier 

Björn de Boer 
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Pannenkoekenfeest. 
            [Voor de f1 en de mini’s] 
 

Woensdag 12 december is het alweer de laatste trainingsdag. 

Wij willen dit feestelijk afsluiten door na de training lekker in 

de kantine aan te schuiven voor een lekker pannenkoeken 

diner. Hierbij zit ook drinken en een lekker toetje.  

Met dank aan de vrienden van Dess.  

Voor deze organisatie kunnen ouders niet gemist worden.  

Dus als je kan helpen dan graag.  

Het festijn is rond 18:00 uur afgelopen.  

Voor vragen kan je terecht bij Erwin Kan of Renate Bruijns.  

Bij deze allemaal een fijne sinterklaas en tot de 12 de. 
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DESS DA2 – VVW DA1 & Woudia DA1 – DESS DA2 
 

Zondag 11 november & Zondag 18 november 

In de vorige Odessa ontbraken deze twee stukjes, maar zij moeten natuurlijk niet vergeten worden. 

Na onze topper tegen de koploper Westfriezen (1-0 verloren) stonden de weken daarna 

respectievelijk VVW (toen nummer 4) en Woudia (toen nummer 3) op het programma. Deze 

wedstrijden waren dus beiden belangrijk. Eigenlijk waren de wedstrijden vrij hetzelfde. Vandaar dat 

ik het ook in één stukje samenvoeg. De beide wedstrijden werden namelijk 1-1 (VVW: Maartje; 

Woudia: Denise). Beide tegenstanders waren vrij grof en onsportief. In de wedstrijden werden veel 

trappen uitgedeeld en werd er niet heel lekker gevoetbald. Al met al was de wedstrijd tegen Woudia 

de betere wedstrijd, maar ook niet een waar je boekdelen over schrijft. Kort samengevat hebben we, 

na de heerlijke wedstrijd tegen Westfriezen, twee rotwedstrijden gehad. Daarnaast is de uitslag ook 

niet heel fantastisch, maar wel goed voor de spanning onderling in de poule. Na 2 gelijk geëindigde 

wedstrijden, wilden we wel weer eens lekker voetballen!   

 

Vrij 
Zondag 25 november 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWB DA1 – DESS DA2 
Zondag 2 december 2012 

En vandaag mochten we dan eindelijk weer voetballen! Met de twee vorige eindstanden in ons 

hoofd gingen we weer vol frisse moed een nieuwe overwinning tegemoet. Dit keer stond DWB op 

het programma, ook eentje die redelijk meedraait bovenin het rijtje. Het was vrij regenachtig en 

koud geweest, waardoor menigeen ziek en zeer had. Het gevolg hiervan is dat ik niet bij de wedstrijd 

aanwezig ben geweest en dus ook niet veel in het verslag kan vermelden. Deze wedstrijd leek, tot 

vlak voor het einde, dezelfde kant op te gaan als de vorige twee. Het stond namelijk lange tijd 1-1 

door onder andere een doelpunt van Lydia. Gelukkig hakte Lisa de knoop door en scoorde de 1-2 in 

ons voordeel. Eindelijk weer eens de volle pot: 3 punten! Ik heb me laten vertellen dat het een vrij 

pittige wedstrijd was. Toch hebben we weer eens een verdiende overwinning binnengesleept en 

kunnen we de komende weken uitrusten (of komt er nog een wedstrijd aan, JP?!).  

 

Ik kan jullie ook alvast vertellen dat ik na de winterstop sowieso een maand of 3 niet meer 

beschikbaar zal zijn als verslaggever en dat jullie het dan dus óf zelf moeten doen, óf er iemand 

anders voor moeten aanwijzen! 

 

In ieder geval kunnen we met een goed gevoel terugkijken op de eerste helft van dit seizoen, ik ben 

trots op jullie toppers! En zoals onze coach al zei: een tweede plek voelt als het kampioenschap, daar 

gaan we voor! 

 

#8   
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 08-12-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  129574 DESS F1 – West-Friezen F6 Jaimy Vlaar 

 11.15  126879 DESS MD1 – Blokkers de MD2 John Keesom 

 13.00  91111 DESS C1 – Blokkers de C4 Maickel de Boer 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10.15 09.15 107490 Opperdoes E2 – DESS E1 Femke, Mariet, Jordi 

 12.00 11.00 124551 Spartanen D4 – DESS D1 Vince, Jeroen, 
Klaas, Maaiko 

      

      

 

Zaterdag 15-12-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

      

    Nog geen programma  

    Misschien inhaal  

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

      

      

      

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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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: 
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 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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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. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


