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                    39e jaargang  Nr  8            
  

 

                    

         11 nov 2013 
 
 
 

Van de Voorzitter 
 

Beste lezers, 
 

De jaarvergadering is weer geweest (25 okt.) en ondanks de misschien lagere opkomst dan 

verwacht, deden de aanwezigen lekker actief mee, kwamen er kleine zaken nu wel aan de 

orde en zo maakte iedereen dat het een echt ‘klankbordavond’ werd. En daar is tenslotte 

de jaarvergadering voor bedoeld, dus bedankt daarvoor. Afra Appel-Huisman zit, op 

moment van schrijven, nog steeds in de lappenmand en werd die avond ‘vervangen’ door 

Anita van Arem, die nog even opmerkte dat wij met Afra een hele goede penningmeester 

in huis hebben. Dat wisten wij al, maar toch, waarvan akte. Ook was de inbreng van 

selectie damestrainer Nico Huisman groot, to-the-point en positief kritisch te noemen. Ook 

daar gaat het bestuur mee aan de slag. Vanuit de dames afdeling kwam er verder nog een 

klein frustratie puntje, echter dat was gelukkig al door het bestuur opgelost.  

Speciaal voor die damesafdeling hadden we dus een week later (1 nov.) de ‘Girls Only’ 

avond georganiseerd. De door de KNVB toegezegde vrouwelijke scheidsrechter Charle 

Rietkerk was op het allerlaatste moment verhindert, echter haar collega scheidsrechter 

Shona Shukrula wilde best voor haar invallen. De bijna 40 aanwezigen kregen een mooie 

avond voorgeschoteld en daarom is verderop in de Odessa een apart verslag van Jan Peter 

Bos hierover te vinden.  
 

Het blijft een lastig verhaal, Sportlink compleet invullen en de scheidsrechter van dienst 

ontvangen. Arie de Niet heeft zich op de jaarvergadering aangeboden om deze taak op zich 

te nemen, waarvoor onze dank. Dank die ook uitgaat naar de man die het tot begin dit 

seizoen altijd op zich nam, Fred Honhoff. Op de jaarvergadering was er ook een vraag of er 

wellicht een avond kon worden georganiseerd om Sportlink uit te leggen, dit kan natuurlijk 

altijd geregeld worden. Laat het bestuur of mij weten als u uitleg of extra toelichting wilt 

bij het invullen van Sportlink.  
 

We gaan langzaam aan naar de feestdagen toe, vanavond is het Sint Maarten en mooie 

‘cupcakes’ staan klaar om aan de zingende kinderen te geven. De andere Sint (Nicolaas) 

komt zaterdag 16 november in Nederland aan, dus de gezellige feestmaand december met 

Koning Winter komt in zicht. Vanwege de slechte weersomstandigheden van de afgelopen 

weken zijn er al enkele wedstrijden uitgevallen, dus inhalen wordt het devies. Helaas 

moeten we het voetballen op zeer hoog niveau uitstellen (juist vanwege dat inhaal-

programma), maar dames niet getreurd, ook dit houd u tegoed. Blijf het clubblad of 

website in de gaten houden, want op een dak van de Ikea voetballen wil toch iedereen? 

Tot de volgende keer! 

 

Johnny Jacobs 
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DESS 1 – Jisp 1   0-2  (3-11-2013) 
 

Het werd tijd dat DESS weer eens overwinning ging behalen en 3 punten aan het tot nu toe behaalde 

aantal van 10 kon toevoegen. Dat moest gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Jisp. Een tegenstander 

waar DESS in het verleden menig keer van gewonnen heeft. Dit seizoen presteert de ploeg wisselend. 

Matige resultaten worden afgewisseld met goede dus DESS was gewaarschuwd. DESS miste 

vanmiddag Kevin Slooten en Jacob Bakker vanwege blessures. Jacob begon wel op de bank. Naast 

hem in de dug-out zaten Robin Bontekoning en Krzysztof Paprowich, een nieuwe aanwinst die 

vandaag zijn debuut voor DESS 1 mocht maken en dat heel verdienstelijk deed. 

 

Direct na het begin van de wedstrijd werd duidelijk dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. 

Het spel golfde heen en weer met soms een kans voor DESS en soms voor Jisp. Keeper Sjoerd Beuker 

van DESS weigerde echter te capituleren en aan de andere kant weigerde DESS een aantal keren de 

trekker over te halen, waardoor ook hun keeper zijn doel schoon hield. De grootste kansen waren 

voor Vincent Vriend en Chris Keesom. Vincent kreeg de bal bij de tweede paal in het 5 metergebied 

aangespeeld, hij controleerde de bal uitstekend maar verzuimde de bal tegen de touwen te jagen. 

Helaas voor DESS stond de lat een doelpunt in de weg. Daarna was het Chris die alleen op de keeper 

af ging met een verdediger van Jisp in zijn rug. Hij passeerde de keeper en kreeg een duw in zijn rug 

waardoor hij niet meer in staat was de bal in het lege doel te schieten. De scheidsrechter had een 

penalty mogen geven maar deed dat helaas niet. Hierdoor bleef het op dat moment 0-0. DESS dat 

routinier Dirk Jan Doodeman al snel was kwijtgeraakt met een hamstringblessure, werd een aantal 

keren op eigen helft teruggedrongen en uit één van die aanvallen scoorde Jisp 0-1. De laatste 5 

minuten van de eerste helft probeerde DESS de gelijkmaker te forceren maar helaas lukte dat, 

ondanks een veldoverwicht, niet.  

 

In de tweede helft was DESS vastberaden om het doel van Jisp onder vuur te nemen. Met Robin 

Bontekoning voor Vincent Vriend begon DESS aan de tweede helft. Jisp werd vastgezet en er 

ontstonden enkele scrimmages in het Jisper doelgebied. Ruben Kistemaker en Pieter Schuit waren 

dichtbij een doelpunt. Met kunst en vliegwerk wist de keeper met behulp van enkele verdedigers 

DESS van scoren af te houden. DESS had het meeste balbezit en speelde voortdurend op de helft van 

Jisp. Het moest echter opletten op de gevaarlijke counters van Jisp. Hoewel DESS veel balbezit had, 

creëerde het te weinig echte kansen. En als er een kans ontstond, werd die niet benut. Dat is dit 

seizoen toch wel een probleem van DESS. Het scoort te weinig waardoor het soms goede spel niet 

wordt beloond. Naar mate de wedstrijd vorderde vloeiden de krachten bij DESS langzaam weg en 

verloor het ook het geloof in een goed resultaat. Het werd daarbij niet geholpen door het uitvallen 

van een andere routinier, Frederik van de Ven. Net 

op het moment dat DESS besloot om het laatste 

kwartier 1 op 1 te gaan spelen, moest Frederik net 

zoals Dirk Jan met een hamstringblessure het veld 

verlaten. Deze domper kwam de thuisploeg niet 

meer te boven. En die domper werd nog groter, 

doordat Jisp uit een vrije trap 0-2 scoorde. DESS 

verloor zodoende weer een thuiswedstrijd en pakte 

weer geen punten. Het deed zich daarmee zeker 

tekort, want op basis van de inzet en het vertoonde 

spel, was een punt zeker verdiend geweest. Het zal 

de komende weken keihard aan het scorende 

vermogen moeten gaan werken. De volgende 

tegenstander is het onbekende HYS uit Haarlem. 

Wie weet kan DESS op vreemde bodem voor de 

ommekeer gaan zorgen. 

 

Ruud Wiersma 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 17 November  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  13533 DESS 1 – HOSV 1 C. Wester 

A 11.45  60994 DESS 2 – SEW 3 Jan Kok 

A 10.00  70555 DESS B1 – Succes B2 Bas o.d. Kelder 

B 12.00  54602 DESS DA1 – RKEDO DA2 Johnny Jacobs 

                                                                        

                                                        Zondag 17 November  Uit 

                                                          

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 13.00 12.00 55241 MOC DA1 – DESS DA2  

      

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 02-11-2013  

DESS ME1 – Victoria O ME1  5-0 

VVS’46 F4 – DESS F2 4-2 

St. George F1 – DESS F1 3-5 

Spartanen D4 – DESS D1 2-13 

VVS’46 MC1 – DESS MC1 2-1 

Westfriezen C4 – DESS C1 5-3 

Uitslagen  zondag  03-11-2013  

DESS 1 – Jisp 1  0-2 

DESS 2 – de Zouaven 6  1-4 

DESS VE1 – Berkhout VE1  6-0 

ALC B1 – DESS B1 Uitg. 

WBSV DA2 – DESS DA1 1-3 

Always Forward DA2 – DESS DA2  1-6 

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 



 

ODESSA                                                                                                                                4 

 

 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 24 November  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 12.00  54539 DESS DA2 – VVW DA1 Anita van Arem 

      

                                                                        

                                                        Zondag 24 November  Uit 

                                                          

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00 13.00 71300 KSV B2 – DESS B1 Timo en Nick Karsten 

 11.30 10.30 53911 KSV DA1 – DESS DA1  

      

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 09-11-2013  

DESS F2 – DWB F1   7-0 

DESS D1 – Alw. Forward D11 17-0 

DESS MC1 – ALC MC1   0-1 

De Blokkers ME1 – DESS ME1   2-3 

Andijk C1 – DESS C1   2-10 

  

Uitslagen  zondag  10-11-2013  

VVS’46 DA1 – DESS DA1  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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Agenda 
 

 
  

vrijdag 25 oktober 2013 JALV ( Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering ) 

maandag  4 november 2013 Bestuursvergadering 

maandag  2 december 2013 Bestuursvergadering 

datum n.n.b.  
 

Nieuwjaarsreceptie 

datum n.n.b.  
 

Vrijwilligersavond 

zaterdag  15 februari 2014 Dorpsveiling ( 10 jarig Jubilea ) 

 
 
 
 
 
 

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 -  Kreileroord 1 gesponsord door BVV 

  2e wedstrijdbal: DESS1 -  THB 1 gesponsord door Klaas Helder 

  3e wedstrijdbal: DESS1 -  WSW 1 gesponsord door Jan Visser  
  4e wedstrijdbal: DESS1 -  Jisp 1 gesponsord door VRS van Vugt-Hoek BV 

  5e wedstrijdbal: DESS1 -  HOSV 1 gesponsord door ????? 

  6e wedstrijdbal: DESS1 -  Kadoelen SV 1 gesponsord door ????? 

  7e wedstrijdbal: DESS1 – Flevo 1 gesponsord door ????? 

  8e wedstrijdbal: DESS1 – Callantsoog 1 gesponsord door ????? 

  9e wedstrijdbal: DESS1 – Oudesluis 1 gesponsord door ????? 

10e wedstrijdbal: DESS1 – Schellinkhout 1 gesponsord door ????? 

11e wedstrijdbal: DESS1 – HYS 1 gesponsord door ????? 

12e wedstrijdbal: DESS1 – GSV 1 gesponsord door ????? 
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 

Alle spelers van de selectie, de veteranen en de B-junioren worden 

dit jaar één keer opgeroepen voor het schoonmaken van de 

kleedkamers. Er wordt tijdig in de Odessa aangekondigd welke 

spelers op welke avond in de kantine worden verwacht. 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. 

Voor de B-junioren geldt 19:15 uur in verband met hun trainingstijd. 

Het bestuur. 

Dinsdag 3 december Dinsdag 4 februari Dinsdag 4 maart 

Dirk-Jan Doodeman 

Frederik van der Ven 

Jeroen Gerssen 

Jordi Kool 

Mark Vlaar 

Niels Kuip 

Wouter Smit 

Andre Appel 

Bjorn de Boer 

Gerrie Moolevliet 

Marcel van Schagen 

Richard van Diepen 

Robin Bontekoning 

Tom Beuker 

Dave Karel 

Jaimy Vlaar 

Jouke Ingen 

Kevin Slooten 

Marcel Bartels 

Patrick Huijsman 

Sonny v.d. Lagemaat 

 
 
 
 
   

 

Kantinelijst MC1 

 

17 november    Sandra Burrei – Benthe Sas 

 1 december    Marloes Keesom – Anna Hovenier 

 

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 13.30 uur tot ca. 17:00 uur. 
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Van de Kantine !!!!!!! 

 

De dames en heren die nog een ”oude” rekening in 

het boek open hebben staan worden in de 

gelegenheid gesteld om deze VOOR zondag  

24 November te betalen tegen de oude prijzen. Na 

deze datum worden de nieuwe kantineprijzen 

berekend!!  

  

Afra en Elly 

 

 

 

Girls Only avond 1 november 
KNVB-scheidsrechter Shona Shukrula uit Alkmaar kwam naar DESS om een thema-avond te 

verzorgen over spelregels, (pupillen-) scheidsrechter worden, maatschappelijke stage als (pupillen) 

scheidsrechter en nog veel meer zaken. Hiervoor waren alle speelsters van DA1, DA2 en MC1 met 

trainers, vlaggers en begeleiders uitgenodigd. Met ongeveer 30 mensen was de bestuurskamer 

behoorlijk vol! Na een openingswoord van Johnny (die vrijwel meteen vertrok om een 

zaalvoetbalwedstrijd in Den Haag te gaan fluiten), begon Shona met een kleine introductie van 

zichzelf. 

Ondanks Shona’s jeugdige leeftijd (22) heeft ze al een indrukwekkende staat van dienst, met 

vermeldingen als vierde official bij Vrouwen interlands en al een flink aantal wedstrijden in de BeNe 

League vrouwencompetitie. Ze maakt er ook geen geheim van dat haar ambitie is om wedstrijden in 

de mannen Eredivisie te fluiten!  

Toen was het tijd om met zijn allen naar buiten te gaan, voor nadere uitleg van een aantal spelregels e.d. 

Zoals: 

• Waarom staat die grote cirkel op het veld? 

• Waar is dat streepje voor op de achterlijn? 

• Wat zijn de regels bij een (in)directe vrije trap of penalty? 

 

Daarna werd het gebeuren binnen voortgezet met een aantal voorbeelden van situaties uit 

wedstrijden op DVD. Ook hierin een aantal zeer herkenbare situaties, die aanleiding voor vragen 

waren. Aan bod kwamen o.a:  

 

• Wat is eigenlijk een correcte schouderduw? 

• Wat is nou eigenlijk buitenspel? 

• Waarom wordt er de ene keer wel voor hands gefloten en de andere keer niet? 

• Wanneer een waarschuwing, gele- of rode kaart? 

• Zou ik een wedstrijd kunnen leiden? 

Al met al een gezellige, maar vooral leerzame avond!  

JP 
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WBSV DA2 – DESS DA1  zondag 3 november 
 

Op de windachtige zondagmorgen verzamelden we om half 11 bij DESS om vervolgens naar WBSV 

(West Beemster) te gaan. Aangezien wij onverslagen bovenaan staan in onze poule en WBSV ergens 

onderaan, zouden wij deze pot wel moeten kunnen winnen. Denise is nog  op vakantie en Marije was 

ziek. Marijke nam de keeperstaak weer op zich. We hadden vier wissels op de bank zitten waarvan er 

een ging vlaggen, omdat Cor niet aanwezig kon zijn vandaag.  We begonnen de wedstrijd in de 

volgende opstelling. 

 

     Marijke 

   

     Lotte 

  Eliane      Sanne 

     Delia 

 

  Sharon   Charlotte  Eva 

 

        Vera  Anne  Rosalie 

 

De tos was verloren, dus WBSV mocht de speelhelft 

kiezen. Wij begonnen de wedstrijd hierdoor met wind 

mee. De wind was heftig dus we moesten hier de eerste 

helft gelijk gebruik van maken.  

We speelden op kunstgras wat voor ons wel even 

wennen was. Daarbij was de wind heftig, zodat het erg 

lastig was om in te schatten waar de ballen werden 

geplaatst of geschoten. Toch wisten we verschillende 

acties te creëren. Helaas leidde deze (nog) niet tot 

doelpunten. Sharon nam overigens prachtige corners! 

Volgens Nico was zij vandaag de ’Women of the match’ in 

de eerste helft. Het eerste doelpunt werd gemaakt door 

Rosalie vanuit een corner die werd genomen door 

Sharon. Ook het tweede doelpunt kwam vanuit een 

corner van Sharon. Anne was een beetje aan het prutsen 

voor het doel, maar wist de 2-0 te maken.  Toch resulteerde ook een mooi samenspel in een voorzet 

van Rosalie op Anne. En Anne liep de 3-0 binnen. -- RUST --  

Nico wees ons er tijdens de rust op dat we de tegenwind niet moesten gaan onderschatten nu we 

aan de winnende kant waren. En dat bleek. De tegenwind maakte het spel voor ons zwaarder dan de 

eerste helft. De bal vloog alle kanten op. Wanneer onze aanval werd onderbroken door WBSV, 

moesten we maken dat we terug zakten aangezien WBSV de bal naar voren schoot en deze was er 

sneller dan verwacht. Helaas resulteerde dit in een doelpunt van WBSV (3-1). Marijke had het de 

tweede helft drukker in het doel. Maar wist het doel goed te verdedigen! We gingen met een 

einduitslag van 3-1 naar huis. Weer drie punten in de pocket! 

Volgende week spelen we uit tegen VVS DA1, wat theoretisch gezien een zware pot schijnt te 

worden. Maar dan zijn we weer voorzien van alle krachten ☺ 

 

#10 
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Always Forward VR2 – DESS VR2 

 

Het was vroeg, heel vroeg.. Er stond wind, veel wind..  Toch hadden we zin om bij de dames van 

Always Forward ons doelsaldo op te krikken en de drie puntjes mee naar huis te nemen. Gelukkig 

kwamen we na Rosalie haar bijna-botsing-met-JP-op-de -turborotonde toch nog heel aan met z’n 

allen en waren we er helemaal klaar voor. JP maakte als vlagger zijn rentree na lang blessureleed en 

Always Forward koos ervoor om aan de andere zijlijn geen grensrechter neer te zetten. De wedstrijd 

kon beginnen! 

 

Wieneke stond de eerste helft op keep en hoefde helaas  vrijwel niets te doen. Het bal tempo was 

laag, de schoten veel te hard (of te zacht), we hadden een te harde bal en de combinaties waren ver 

te zoeken. Kortom: we waren écht heel slecht. Gelukkig was de tegenpartij nog slechter en maakte 

Maartje op aangeven van Lisa dan toch de 0-1, jeeeej! En daar was Judith met de 0-2, hoera! We 

hadden het weer getroffen met de unieke scheidsrechter van vandaag en met wat geluk en een 

heeeeerlijk schot, maakte Mariska de prachtige 0-3! Rust.  

 

De tweede helft mocht Lisa keepen en ik kan je vertellen dat ze dit heel erg leuk vond. De opstelling 

in de tweede helft was wat anders dan dat we normaal gewend zijn en Tessa mocht het als laatste 

man proberen. We moesten even wennen dat de tegenpartij opeens wind mee had, want met een 

knaller recht in de kruising stond het ineens 1-3.. 

Gelukkig trokken we ons hier niets van aan en kwam 

Mel (als rechtshalf) weer in het veld om voor wat pit te 

zorgen.  Ons spel zag er al wat beter uit en de 

combinaties voorin gingen lekker. Iris maakte dan ook 

al snel de 1-4, en Loren kort daarop de 1-5. Iris gooide 

er nog een schepje bovenop en maakte er 1-6 van, wat 

tevens de eindstand werd.  

 

Eenmaal fris en fruitig de kleedkamer uitgekomen 

kwam voetbal.nl met een goed nieuwtje; Woudia, de 

voormalige nummer 1, had verloren van VVW 

waardoor we weer op gelijke hoogte staan. Volgende 

week mogen we het thuis opnemen tegen deze 

gewaagde tegenstander en hopelijk gaan we er weer 

met de 3 punten vandoor. Als we winnen komen we 

wel heel dicht bij HSV Sport, de huidige nummer 1. We 

gaan dus nog steeds voor het kampioenschap!  

 

Ook gaan we volgende week gewoon lekker eten bij 

Gewoon Lekker met z’n allen,  ook leuk.  

 

Lisa 
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VVS 46 VR1 – DESS VR1  

 

Zondagmiddag om één uur verzamelen we bij DESS om vol goede moed naar VVS 46 toe te gaan. Het 

zonnetje scheen heerlijk na een regenachtige nacht. Veel wedstrijden waren afgelast maar bij VVS 46 

ging alles gewoon door. Bij VVS 46 aangekomen kregen we de opstelling te horen. Het team was 

helemaal compleet dus we hadden wel zes wissels! Allemaal snel omkleden en richting het veld. Even 

een leuke team foto met elkaar en daarna snel warmlopen.   

 

De wedstrijd begon met een klein meisje van VVS 46. Zij was namelijk pupil van de week en mocht 

samen met een speler naar het doel van DESS rennen om proberen te scoren. Het meisje maakte een 

doelpunt en mocht daarna het veld verlaten. De wedstrijd begon nu echt en aan beiden kanten werd 

er gelijk fel gespeeld. Zowel VVS 46 als DESS speelde aanvallend en vanaf het eerste moment werd er 

gevochten voor een doelpunt.  Deze viel al in de vijfde minuut voor DESS. Vera maakte een prachtig 

doelpunt en daarmee kwam DESS met 0-1 voor. Er werd goed gespeeld door allebei de teams. Helaas 

was het weer wat minder geworden en was het erg koud voor de wissels. De vlagger van VVS 46 

vond zijn vlag erg interessant en gooide hem met bijna elke aanval in de lucht. Buitenspel op 

buitenspel volgde (soms terecht) en na een tijd had de scheidsrechter dat ook wel door. Een paar 

minuten voor de rust ging een speler van VVS 46 zomaar het veld uit. Het bleek dat zij ergens last van 

had, maar zomaar het veld uitlopen mag natuurlijk niet. Hier kreeg zij dan ook een gele kaart voor. 

Deze speler moest tien minuten  het veld uit. Na een paar minuten ging het fluitsignaal voor de rust. 

Met een 0-1 voorsprong gingen we richting de kleedkamer.  

 

De tweede helft is weer begonnen en er zijn een aantal spelers gewisseld.  VVS 46 begint met tien 

spelers omdat hun speler met de gele kaart nog geen tien minuten aan de kant heeft gestaan. Een 

paar van ons mochten in de rust al douchen omdat we toch zes wissels hadden. Misschien trekt dit 

ongeluk aan.. Na twee minuten mocht Renate het veld verlaten omdat zij last kreeg van haar 

hamstring. Het schoot er zomaar in en verder spelen was geen mogelijkheid.  Renate werd vervangen 

en we gingen weer verder met knokken om nog een doelpunt te maken. Na ongeveer vijftien 

minuten kreeg Michelle een botsing met een tegenspeler. Michelle had erg last van haar been en 

haar tegenstander had het even zwart voor haar ogen. Allebei de spelers werden gewisseld en de 

wedstrijd kon weer verder. De bal ging van de ene kant naar de andere kant en allebei de teams 

probeerden om de bal richting het doel van de tegenstander te krijgen. DESS kwam in de aanval en 

Anne kreeg de kans om op het doel te schieten. Anne schoot hem richting het doel en daar was de 0-

2 voor DESS. Vera kreeg op dat moment nog een knie van de tegenstander in haar buik maar kon 

gelukkig gewoon verder spelen. Het was eigenlijk al tijd, maar misschien wilde de scheidsrechter met 

blessuretijd spelen want we gingen nog een tijdje door. Helaas werd in deze tijd nog een 

tegendoelpunt gescoord.. Het stond nu 1-2 voor 

DESS. Na een paar minuten ging dan eindelijk het 

eindsignaal en konden we weer met winst terug 

naar Sijbekarspel.  

 

#7 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 

 

Zaterdag 16-11-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 
 10.00  119965 DESS F1 – SVW’27 F5 Luuk Singelenberg 
 10.00  132753 DESS ME1 – SV Spartanen ME1 Huub Alkema 
 11.30  89524 DESS C1 – Spirit’30 C3 Maickel de Boer 
      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 
 09.30 08.30 123329 RKEDO F7 – DESS F2 Siebe,karel 
 11.15 10.30 131612 DWB MC1 – DESS MC1 Noa,merel,nika,lois 
 13.00 12.00 98867 RKEDO D3 – DESS D1 Daan.jeroen,klaas 
      

 

Zaterdag 23-11-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 
      

      

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 
 09.00 08.15 122113 SV Spartanen F6 – DESS F2 Collin,siebe 
      

      

      

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
RR Bontekoning: CCNN755 
nvullen 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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VVS ’46 MC1 – DESS MC1 

Het zal je gebeuren als team: Het gaat best lekker het hele seizoen, maar opeens sta je op het 

veld zonder je vaste keeper (Anna, geblesseerd), laatste man (Tess, geblesseerd) en mid-mid 

(Karlijn, dagje uit). Daarbovenop loopt Anne op krukken, dus ook die doet niet mee. Alsof dat 

nog niet genoeg is spelen we vandaag tegen de koploper, dus makkelijk wordt het zeker niet. 

Is er dan niks positiefs te noemen? Natuurlijk wel! We hebben een team van 16 spelers, dus 

ondanks al deze afwezigen hebben we geen invallers nodig. Toen ik de kleedkamer inkwam 

om de opstelling bekend te maken, waren alle spelers vol vertrouwen op een goed resultaat. 

We begonnen in de volgende opstelling: 

     Mandy 

 

 Sabine    Margot    Noa   

     Lois 

 

   Lisa    Marloes 

     Irene 

 

 Sandra        Merel 

     Valerie 

Wissel: Bente 

 

VVS begon sterk en kreeg al snel een aantal grote kansen. Gelukkig stond Mandy erg goed te 

keepen en hielden we de nul. Na een kwartier kwamen wij wat beter in de wedstrijd en 

kwamen we een aantal keer gevaarlijk door. Een vrije trap van Lisa zorgde voor gevaar en 

Merel glipte regelmatig langs haar man. Na 25 minuten kwam VVS toch op 1-0 door een 

doelpunt van hun snelste speler.  

In de rust bespraken we hoe we die speler geen kansen meer zouden geven: Voor ze door zou 

breken zou Margot haar al aanpakken, mocht dat niet lukken, zou Lois haar alsnog de pas 

afsnijden. Mocht zelfs dat iet genoeg zijn, hadden we altijd Mandy nog. Dit plan lukte erg 

goed, waardoor deze speler een stuk minder gevaarlijk was na rust. Bij ons voorin was Sandra 

inmiddels warm gedraaid, waardoor ze een aantal kansen kreeg, maar niet scoorde helaas.  

We geloofden in een stuntje tegen de koploper, maar helaas maakte Mandy deze wedstrijd 

toch 1 foutje, waardoor we op 2-0 achter kwamen.  

Vol goede moed gingen we op zoek naar een doelpunt en dat lukte. Valerie stuurde Sandra 

diep en die schoot de bal netjes langs de uitkomende keeper. Met nog 5 minuten te gaan 

gaven we alles en dat leidde nog tot een kans voor Irene, maar niet tot een doelpunt. VVS 

werd zenuwachtig, maar hield de stand op 2-1.  

Onder applaus van ons meegereisde publiek gingen we van het veld. De meiden baalden en 

dat was terecht. Met een beetje mazzel hadden we gelijk gespeeld, al moesten we toegeven 

dat VVS wel iets beter was dan wij. Volgende keer spelen we hopelijk met alle afwezigen 

tegen ze en dan wil ik nog wel eens wat de uitslag word.  

 

Jelle 
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Dess me1 tegen Victoria me1 
 

Zaterdag 2 november moest Dess ME1 tegen Victoria ME1. 

We zaten met ze vieren in de kleedkamer we zaten te wachten op de anderen. 

We wachten eigenlijk op Marit ze was jarig we zongen een liedje.  

Toen iedereen  er was gingen we ons om kleden.   

Toen liepen we het veld op en de wedstrijd startte. Kim was zoals altijd goed aan  

het verdedigen net zoals Marit en Alexandra.  

In het midden veld stonden Megan en Myrthe die deden het heel goed ze gaven vaak goede 

voorzetten. 

 Mariët en Esmee stonden in de spits we spelde goed met elkaar over.  

Het  eerste doelpunt was van Wies, Myrthe gaf haar een goede voorzet.  

Toen scoorde Myrthe. 

 Toen daarna nam Wies een corner maar het lukte niet om te scoren maar ze  

kreeg nog een kans en Kim scoorde .  

Daarna was het rust we waren erg blij want deze wedstrijd konden wij wel winnen.  

We liepen weer het veld op In de 3
e
 minuut scoorde Myrthe het vierde doelpunt.  

Toen kwam Mariët aan de beurt. Alexandra had ook een mooie kans om te scoren.  

Myrthe schoot daarna twee keer raak het h eindigde dus 7-0 voor Dess.  

De penalty’s scoorde Kim, Myrthe,Megan en Mariët.    

 

Van Myrthe.  

 
 
Wedstrijdverslag de Blokkers Me1-Dess Me 1 

Zaterdag 09 november gingen we om negen uur verzamelen om richting Blokker te vertrekken waar 

we tegen de plaatselijke Me 1 mochten spelen die net als ons ook in de middenmoot van onze 

competitie staan. Na het omkleden en het verlaten van onze kleedkamer verlieten onze 

tegenstandsters ook hun kleedkamer en de eerste speelsters die hun van ons tegen kwamen waren 

Marit en Wies en je zag hun dan ook meteen verschrikt kijken want ze waren zelf een flink stuk 

groter. Na het arriveren van de vrouwelijke scheidsrechter kon de wedstrijd beginnen.  In het begin 

begon Dess wat slapjes aan de wedstrijd maar naarmate de wedstrijd vorderde kwamen jullie er 

steeds beter in wat als goed resultaat had dat jullie 2 x scoorde en met een mooie voorsprong naar 

de kleedkamer gingen voor de limonade. In de kleedkamer vertelde jullie coach en ik (Maickel) dat 

het best lekker ging maar dat er nog wel wat verbeter puntjes waren ook konden we goed luisteren 

wat de coach van de tegenpartij allemaal zei want het was erg gehorig. Toen de scheidsrechter jullie 

weer kwam halen voor de tweede helft heeft Sandra op jullie verzoek aan haar gevraagd wat ze 

onder Fair Play verstonden want jullie klaagde dat de tegenstandsters nogal veel duwde en zelfs op 

voeten stond. Ze zei dat ze het ook had geconstateerd en de meisjes ven de Blokkers hierop ook had 

aangesproken zodat de tweede helft gemoedelijker zou gaan. Jullie lieten de wedstrijd spanning nog 

goed terug komen door de Blokkers ook 2 x te laten scoren het ging mooi gelijk op maar we kwamen 

niet voor een gelijkspel maar wilde graag de volle winst en dat lukte ook want jullie maakte 2-3. Aan 

de kant hadden we het gevoel dat het niet zo heel erg lang meer kon duren maar in zo`n situatie 

lijken minuten uren. Maar Megan ,Kim, Alexandra ,Marit ,Myrthe ,Mariët ,Wies en Esmee hadden 

daar geen last en bleven geconcentreerd maar ook gecontroleerd spelen zodat de goede reeks van 

gewonnen wedstrijden niet werd onderbroken. 

Goed gespeeld dames  

Maickel 
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Wedstrijdverslag Dess F1- St. George F1 

Op zaterdag 2 november mochten we op bezoek bij St. George we hadden ons op tijd verzamelt en 

konden ook meteen richting Spierdijk vertrekken omdat de wastas meteen al was mee genomen.                                              

In Spierdijk aangekomen werden we heel vriendelijk ontvangen door iemand van St.  George die ook 

meteen vroeg wat de andere ouders in de rust wilde drinken zodat hij dat kon verzorgen.                                                                 

Na het omkleden en de wedstrijdbespreking want St George had alles nog met grote cijfers 

gewonnen gingen we het veld op we moesten op een ander veld onze warming-up doen want waar 

wij mochten spelen was nog een wedstrijd bezig .De wedstrijd op het andere veld was afgelopen en 

werd voorbereid zodat wij onze wedstrijd konden starten. We stonden goed te spelen maar konden 

toch niet voorkomen dat we 2-0 achter kwamen na wat luide tactische aan wijzigingen vanaf mij kant 

en de rustige tips van Stef konden we na een mooie hattrick van Cas aan de limonade met een stand 

van 2-3. In de rust bespraken we hoe we misschien de tegen doelpunten hadden kunnen voorkomen 

maar vooral ook hoe ontzettend goed jullie aan het voetballen waren en dat we de tweede helft 

weer zo zouden gaan spelen. Jullie deden het echt heel goed en waren super fel met het afpakken 

van de bal bij de tegenstander daardoor kon Seth 2-4 scoren. Maar St. George gaf zich niet 

gewonnen en scoorde ook weer 3-4 . De spanning liep hoog op en dat was ook aan de zijkant te 

voelen jullie bleven echter keihard knokken met heel veel inzet en kon Cas de 3-5 binnen schieten. 

Jordi ,Wout ,Daniël ,Lars, Seth, Cas en Jesse  wat hebben jullie goed tegenstand geboden en heel 

goed niet de moed opgegeven toen jullie in het begin achter kwamen hele grote klasse en ik ben dan 

ook echt trots op jullie. 

Maickel 
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Zaterdag 28 December. 
 

In dorpshuis de vang 

 

 Voor jong en oud, ervaren en onervaren 

 

13:00  jeugd van 10 t/m 15 jaar, kosten 2,50 

20:00 16 jaar en ouder, kosten 

 

Inschrijven per mail naar spsamsp@hotmail.com of 

ramonpoeze@gmail.com 

of meld je aan bij Dorpshuis de Vang 

 

Voor de jeugd zijn we nog op zoek naar vrijwilligers 

die willen tellen. 

 

En heb je extra pijlen, neem ze mee! 
 
 
 
 
 
 
 

Terug van weggeweest!! 

Darttoernooi Sijbelbroek 
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ONDERHOUD LICHTMASTENONDERHOUD LICHTMASTENONDERHOUD LICHTMASTENONDERHOUD LICHTMASTEN    
 
Ruben Kool die met gevaar voor eigen leven de lampen van het trainingsveld weer keurig 

naar beneden heeft gesteld i.p.v. naar de vliegtuigen.  

Top Ruben!!  

Bedankt 
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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. 
 

De volgende kinderen D- en ME-pupillen worden op 
onderstaande datum om 13.35 in de DESS kantine 
verwacht: 

 

17 november     Stijn od Kelder – Tom Zijp 

 1 december     Maarten Hovenier – Dawid Sarnowska 
 

Als je niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. 
Dat mag ook iemand zijn die geen lid is van DESS. 

Het duurt van 13.30 uur tot ca. 15:00 uur.  

(Zie voor gedetailleerde informatie de bewaar-Odessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


