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HET ZIT ER WEER OP! 
  
De winnende penalty van Jan Korver was tevens de laatste bal die er gespeeld werd in het seizoen 
2009/2010. Een seizoen wat voorbij is gevlogen. Dit jaar bijzonder veel kampioenschappen die we 
hebben kunnen vieren en zelfs een aanzoek op de middenstip!. De karren staan inmiddels weer in de 
schuur klaar voor volgens jaar. Als afsluiting weer de voetbalweek die net als andere jaren weer 
geslaagd was. Iedere speelavond een druk bezocht complex, sportieve wedstrijden, prachtig weer 
(behalve bij de penalty's) en de loterij natuurlijk. De hoofdprijs is dit jaar gewonnen door Danielle de 
Boer. Ook de fiets en tuinset bleven in het dorp. Respectievelijk Ronald te Pierick en John Doodeman 
zijn de gelukkigen. 
  
Voor de loterij zijn ontzettend veel loten verkocht. Dit jaar heeft de loterij 3590 euro opgeleverd. 
Uiteraard is dit alleen mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers, sponsoren en natuurlijk de leden die 
de loten kochten en verkochten. Degene die de meeste loten heeft verkocht is Jeroen Vlaar. Hij heeft 
maarliefst 160 loten aan de man/vrouw gebracht! Op een gedeelde 2e plaats staan Marloes Keesom, 
Karlijn Nijland, Amy Moolevliet en Lisa de Niet. Deze toppers zullen een toegangskaart van DESS 
ontvangen voor een TOP wedstrijd van AZ of AJAX. 
  
De competitie van de voetbalweek bij de dames is gewonnen door het team van Delia. Bij de heren 
won het team van Simon Admiraal. De penaltybokaal bij de dames is gewonnen door Sanne van Veen 
en zoals hierboven reeds genoemd was Jan Korver dit jaar niet stoppen bij de heren. 
  
Een speciaal dankwoord voor Anita van Arem, Nico Aay, de scheidsrechters, teamcaptains en het 
barpersoneel! Zonder jullie was deze week niet mogelijk geweest. 
  
Hierbij wil ik alle leden vragen niet meer de velden te betreden. We hebben allemaal gemerkt dat de 
velden enorm slecht zijn en alle rust nodig hebben om het volgende seizoen weer in een goede 
conditie te verkeren. 
  
Hiermee is het seizoen definitief afgelopen. Namens het bestuur wil ik iedereen bedanken voor zijn of 
haar inzet en sportiviteit. Samen hebben we er een mooi jaar van gemaakt. Nu is het tijd voor 
vakantie, rust, kermis en de voorbereidingen voor seizoen 2010/2011 die inmiddels alweer in volle 
gang zijn.  
  
Tot augustus! 
  
Vincent Vermeulen 
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DESS - VOETBALWEEK 2010 

 

 

Het zit er weer op, seizoen 2009/2010. 

We sloten traditioneel af met de Dess-voetbalweek, welke bijzonder gezellig verliep. 

 

De kleinste jeugd had op woensdagmiddag zijn en haar wedstrijden en sportspelletjes. De 

opkomst hier was geweldig: behalve dat praktisch alle F en MF-leden aanwezig waren, 

mochten we ons ook verheugen in de komst van maar liefst 23 mini’s en gasten van buiten 

Dess.  

Onze mini’s hebben overigens in het weekend hiervoor hun eerste toernooi gespeeld en we 

kunnen nu al voorspellen, dat er een enorme golf talent aan komt rollen. 

 

De E en D-pupillen hadden hun wedstrijden voor de groten uit. De meesten waren alle 

avonden aanwezig, behalve dan de pechvogels, die deze week met school op kamp moesten. 

(Of is dat ook leuk?) 

 

De loterij zat wederom vol met mooie prijzen, welke door de verschillende bestuursleden op 

gepaste wijze werden uitgereikt. Spreekstalmeesters Frans Langedijk en Jan van IJzerloo 

stonden als vertrouwd hun mannetje, maar dit jaar kwam ook onverwacht talent door de 

microfoon naar buiten bij monde van Mariska en Denise Swier. Klasse, meiden. 

 

De senioren werden dit jaar aangevuld met de A- en C-junioren. Tevens meldden zich 

verschillende spelers van andere verenigingen aan, die gewoon lekker mee wilden doen, maar 

waaruit ook nieuwe aanmelding voort komt. Alles bij elkaar kregen we acht ruime teams, 

zodat we zowaar voldoende wisselspelers hadden dit jaar. 

De dames en meisjes-A sprokkelden ook nog vier teams bij elkaar: aan wedstrijden dus geen 

gebrek. 

 

In het algemeen gesproken verdient de hele vereniging het compliment, dat iedereen aanpakt 

waar nodig en dat een toernooi als dit alleen kan draaien als iedereen doet wat hij/zij kan, ook 

als dit niet in een draaiboek staat, ook als men op krukken loopt. Dank daarvoor, iedereen. 
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De winnende senioren-teams in 2010 werden dit jaar aangevoerd door Simon Admiraal en 

Delia Bakker. 

 

Hoogtepunt toch ook weer: de penalty’s: de populaire Simon Conijn Penalty Bokaal was te 

winnen in de categorien F, MF, E, D, C, dames en heren. 

 

Uitslagen: 

F-pupillen jongens: 1. Max v.d. Struis            F-pupillen meisjes: 1. Valerie Reus 

   2. Jeroen Vlaar                                                 2. Irene Slagter 

   3. Peter Smit       3. Mariet van Diepen 

 

E-pupillen:  1. Remco Swier      D-pupillen:  1. Luuk Gobel 

   2. Myrthe Dekkers     2. Casper Smit 

   3. Klaas Godfriedt     3. Jeroen Gerssen 

 

met een eervolle vermelding voor de  

4
de

 plaats van Iris Gorter ! 

 

 

C-junioren:  

 

1. Kees Wagemaker 

2. Chris Keesom 

3.  Mark Swier 

 

Dames: 

 

1. Sanne van Veen 

2. Michelle Bakker 

3. Melanie Swier 

 

Heren: 

 

1. Jan Korver 

2. Jan Keeman 

3. Marcel Reus 

 

 

Wat ons betreft: iedereen, die heeft bijgedragen aan dit toernooi via spelen, fluiten, koffie 

schenken, biertappen, lotentrekken, lotenverkopen, omroepen, bierdrinken, organiseren van 

teams, schoonmaken en wat al niet meer, wordt hiervoor hartelijk bedankt. 

 

Ondanks het feit, dat alle avonden heel gezellig verliepen, gaan voor volgend jaar al zachte 

stemmen op om de slotavond wat meer spektakel mee te geven. Nieuwe ideeen zijn altijd 

welkom, daar gaan we zeker volgend jaar iets mee doen, laat je horen. 

 

Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie. Rust lekker uit: de eerste berichten over 

trainingstijden en team-indelingen worden bekend gemaakt in de eerste Odessa van het 

nieuwe seizoen. 

 

Groeten van Nico Aay en Anita van Arem   
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Van Arie en Anita 

 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die ons heeft gefeliciteerd met ons 

voorgenomen huwelijk. Als we van tevoren hadden geweten hoe leuk dat was, waren we vast 

al lang getrouwd geweest. 

 

Echter ….  Gebleken is, dat het aanzoek van zondag 9 mei aan alle kanten niet aan de 

vereisten van de KNVB voldeed. Zo is daar: 

 

- geen knieval 

- geen peperdure ring 

- verkeerde formulering van DE vraag 

- geen luid en duidelijk antwoord 

- het was moederdag en niet alle kinderen waren aanwezig 

- geen tranen (niet bij de “bruid” tenminste) 

 

en vervolgens laat het kampioensteam van DESS 2, nota bene onder leiding van onze eigen 

scheidsrechter Sjors, het ook nog eens afweten en VERLIEST de wedstrijd. 

 

Dit alles bij elkaar maakt, dat bovengenoemd aanzoek ONGELDIG is verklaard, wegens 

vormfouten. 

 

Wij zijn bereid reeds ingekochte rijst over te nemen. 

Gooi ook de stukjes, liedjes en revuen, die jullie al in elkaar geknutseld hadden, niet direct 

weg: deze komen altijd van pas op de eerstvolgende vrijwilligersdag. 

De vrijgezellenavond kan gecancelled worden, tenzij hiervoor al aanbetalingen zijn gedaan, 

dan weten de dames-veteranen hier wel raad mee. 

 

Let wel: geen bruiloft, maar op termijn gaat er zeker een feest komen (waarvoor twee speciale 

meisjes een hele mooie jurk gaan krijgen), en iedereen, die ons tot nu toe heeft gefeliciteerd, 

is automatisch uitgenodigd (alle anderen zullen op een uitnodiging moeten wachten). 

 

Groeten van ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  aNIETa gaat NIET trouwen met arie de NIET 
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GEZOCHT!!! 
  

Met het einde van het seizoen komen er ook een aantal taken vrij waar we nieuwe 
vrijwilligers voor nodig hebben. Taken die allemaal niet zoveel tijd in beslag nemen 
maar essentieel zijn voor DESS. 
  

We zoeken: 
- Iemand die het schoonmaken regelt. Voor de zondag en de woensdag. Je hoeft niet 
zelf schoon te maken, alleen te regelen, 
- Iemand die stukjes schrijft in de Dorpskrant/Koggenlander 
- Iemand die wil helpen met het drukken/in elkaar zetten van de Odessa op 
dinsdagochtend 

- Iemand die de kantinediensten regelt voor de zondag. 
  

Ben je bereid om 1 van deze taken op te pakken bel dan even met Afra of Vincent. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

KLEDING (1) 
  

Tijdens de voetbalweek is er heel wat kleding uitgeleend aan diverse spelers. Nog 
niet alles is terug gekomen. Wil iedereen die nog kleding heeft, de kleding 
(gewassen) inleveren bij Afra? 
  

Alvast bedankt!  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

KLEDING (2) 
 

Misschien zijn er van de A-junioren en jeugdteams nog trainingspakken, tassen of andere 

kleding niet ingeleverd…..a.u.b. inleveren bij:  

Jolanda van Harskamp. tel 591461. 
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DESS voetbalmiddag 26 mei 2010 voor de jongsten 
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DESS ME1 2009 -2010 
We begonnen dit seizoen met een enthousiaste  groep van 8 meiden. In de spits stonden Anne 

en Mirthe klaar om zoveel mogelijk te scoren. Op het middenveld hadden we Margot, Lisa en 

Iris die zowel aanvallend als verdedigend waren ingesteld. Achterin konden we vertrouwen op 

Tess en Karlijn en  niet te vergeten Amy op doel. Later kregen we op het middenveld nog 

versterking van Marloes. 

Na een paar toernooien om even aan elkaar te wennen, begonnen we vol goede moed aan het 

seizoen. In het najaar viel dit vaak wel even tegen, we troffen erg sterke tegenstanders. 

Gelukkig hebben we hier wel veel van geleerd en hebben deze kanjers het koppie nooit laten 

hangen. Verder gaan die competitie maar gauw vergeten. 

Na een maandje in de zaal waren we gelukkig opnieuw ingedeeld en troffen we tegenstanders 

van ons eigen niveau. 

Op 27 februari speelde we, na een erg lange winterstop, onze  eerste wedstrijd thuis tegen 

Dindua ME2. Dit was ons eerste gelijkspel en voelde ons helemaal winnaars. Uitslag 2 -2. 

6 Maart stond Kwiek 78 ME2 uit op het programma, wederom een gelijkspel, 2 – 2. 

13 Maart kregen wij Twisk TSV ME1 op bezoek, helaas bleken deze meiden net iets sterker 

dan onze meiden, uitslag 1 – 2. 

20 Maart speelden we thuis tegen Dindua ME2  en hebben, denk ik wel, de beste wedstrijd 

van ons seizoen gespeeld en dit werd beloond met een stand van 5 – 0. 

27 Maart kregen we Kwiek 78 ME2 op bezoek. Of het nu door de staartjes kwam of door 

gewoon goed voetballen, wederom winst voor ons 2 – 0. 

10 April mochten wij onze kunsten vertonen op het veld van Twisk TSV ME1, maar 

wederom bleken deze meiden net even te sterk voor ons, 3 – 1. 

17 April stond er wederom een uitwedstrijd op het programma, helaas betekende dit een nipt 

verlies voor ons bij Dindua ME2, 1 – 0. 

24 April mochten we weer naar Kwiek 78 ME2 en hebben daar weer de punten mee naar huis 

genomen, uitslag 2 – 4. 

1 Mei kwamen de meiden van Kwiek 78 ME2 weer bij ons op bezoek en hebben wij ons thuis 

publiek laten zien wat wij kunnen, uitslag 3 -0. 

Na enig uitstel i.v.m. toernooien speelde wij op 15 mei onze laatste wedstrijd bij Dindua 

ME2, helaas hebben we daar met 6 – 3 verloren. 

Al met al zijn we (op doel gemiddelde) 2
e
 geworden in deze kleine maar gezellige poule. We 

hebben 4 keer gewonnen, 2 keer gelijk gespeeld en 4 keer verloren. 

Dit was even in het kort de voorjaarscompetitie van de ME1. Kijk ik kan natuurlijk een halve 

Odessa volschrijven over de gezellige en leuke dingen van dit team, maar ja er zijn vast nog 

meer mensen die iets willen vertellen over hun team….enne ze hoeven ook niet alles te weten, 

toch! 

Meiden, ik heb een gezellig seizoen met jullie gehad en jullie ook zien groeien in jullie 

voetbalkunsten. Voor de ene is dat eindelijk scoren, voor de ander zoveel mogelijk 

tegendoelpunten voorkomen en weer voor een ander gewoon het plezier in het spelletje dat 

voetbal heet. Geloof dat we vooral geleerd hebben dat als je samenwerkt je heel veel kan 

bereiken, voetbal is toch een teamsport. De beste wedstrijden hebben we gespeeld door goed 

kijken en overspelen, op deze manier hebben wij de bal kunnen behouden en ook nog kunnen 

scoren. Het maakt niet uit wie er wel of niet de bal erin schiet, je moet het echt met het hele 

team doen. Net als verdedigen, dat is ook heel erg lastig in je eentje, maar met een beetje inzet 

en hulp van je teamgenoten kan je heel veel bereiken. Het belangrijkste  is denk ik nog wel 

het plezier dat we gehad hebben met elkaar.  

Zoals jullie al weten zal ik jullie volgend seizoen niet meer begeleiden, maar ben nog steeds 

jullie grootste supporter!!! 

Meiden bedankt en tot op het voetbalveld! 

 

Angelique 
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Het is ons gelukt!!!!! 

Na anderhalf jaar overleggen vergaderen en strijden is het ons gelukt. 

Donderdag kregen we eindelijk van de KNVB te horen dat het vanaf nu mogelijk is dat 

meiden in de E en D klasse voortaan tegen meisjes mogen voetballen. 

De KNVB is om, we hadden natuurlijk wel in de gaten dat er al enige verschuivingen plaats 

vonden binnen de KNVB. ( Vera Pauw). 

 

Uit de enquête die de meiden, ouders en clubs moesten invullen kwam duidelijk naar voren 

dat er veel behoefte was om tegen meiden te voetballen. Hier kon de KNVB niet meer om 

heen. 

Onze pilot is geslaagd zodat het nu in het hele land wordt doorgevoerd. 

De KNVB gaat cursussen geven voor trainers en coaches, hoe je het beste in de meiden naar 

boven haalt. 

Ook gaan ze een campagne starten voor het meisjes tegen meisjes voetbal. 

 

We hopen natuurlijk dat het aantal voetballende meiden daardoor nog meer gaat stijgen. 

Maar één ding is zeker de meiden integreren zich nu ook binnen de muren van de KNVB. 

De champagne kan open en de meiden kunnen lekker tegen elkaar blijven voetballen. 

Dat belooft een hoop goeds volgend seizoen. 

Bedankt voor al jullie steun, namens Pierre en Tonny ( VVS) en Jolanda (DESS) 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Wie fietst ermee????? 

 

Rabobank Fiets-Sponsor-Tocht 

 
Op zaterdag 11 september 2010 is weer de jaarlijkse Rabobank Fiets-Sponsor-

Tocht. 

Dit jaar doet sv DESS daar ook weer aan mee en bij voldoende deelname is er 

250 euro te verdienen voor de vereniging 

De fietstocht is ± 40 kilometer 

Altijd op 11 september is het mooi weer, dus geef je op bij: 

Afra Appel. telefoon: 591803 of Ineke Aay 591676 
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          De MF1 op het MOC-toernooi 22 mei 2010 
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Het laatste potje voetbal van het seizoen van de MA1.. 
 
Voor vrijdagavond 29 mei waren wij als MA1 uitgenodigd voor een MB toernooi bij 
RKEDO. Om 18.00 vertrokken we met 13 meiden (onder wie Joy als geblesseerde) 
richting Avenhorn. De motivatie was gelukkig goed aanwezig: we gaan hier niet weg 
zonder beker! We moesten 3 wedstrijdjes van 28 minuten spelen en we mochten 
gelijk het spits afbijten. Van tevoren werden er 3 meiden uitgekozen om op doel te 
staan, dus dat probleem was ook weer verholpen. De eerste wedstrijd stond Corine 
op doel. Onze eerste tegenstander was naar mijn mening de zwakste. We hebben 
meisjes horen zeggen dat ze normaal gesproken in de C2 spelen, dus zo’n 
wedstrijdje moet je kunnen winnen. Helaas kunnen wij ons als MA1 ook heel goed 
aanpassen aan het niveau van de tegenstander, want de eerste wedstrijd resulteerde 
in een 0-0 gelijkspel. Tussen de wedstrijden door hadden we gelukkig een halfuur 
pauze, wat erg geschikt was om even bij de jongens van Westfriezen te kijken. De 
tweede wedstrijd stond ik (Rosan) op doel. We begonnen deze wedstrijd matig, maar 
gelukkig kwamen we op 1-0 voorsprong door Anne. Toen kregen ze voorin de smaak 
te pakken, want Roos scoorde al gauw daarna de 2-0 en Leonie zorgde in de 
slotfase nog voor een 3-0 overwinning. Aan uitslagen van andere teams te horen, 
wisten we dat we nog kampioen konden worden, door de laatste wedstrijd te winnen. 
De laatste wedstrijd stond Maartje op doel. We waren deze wedstrijd continu op hun 
helft, met een paar mooie aanvallen. Deze wedstrijd bleef evengoed redelijk 
spannend, want als we zouden verliezen zouden hun kampioen worden. Gelukkig 
resulteerde deze wedstrijd in een 1-0 overwinning en dus het kampioenschap voor 
ons! 
 
Om 22.15 werden de prijzen pas uitgereikt, waar we natuurlijk dit keer wél op wilden 
wachten. We kregen zelfs 2 prijzen uitgereikt: natuurlijk een beker voor de 1e plaats, 
maar ook nog een onwijs grote ‘fairplaycup’ beker (wij vragen ons nog steeds af 
waarom wij die hebben gekregen)..  
 
Nou dames, een mooie afsluiter van het seizoen dacht ik zo! 
 
Rosan 
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                                       MA1 in het nieuw! 
 

De eerste seizoenshelft 

hadden de meiden van 

MA1 het behoorlijk zwaar 

tegen meestal oudere, 

zwaardere en fysiek 

sterkere regenstanders. 

Hierdoor was de plaats op 

de ranglijst bij het bereiken 

van de winterstop niet echt 

wat gezien de 

voetbalkwaliteiten mogelijk 

was. Omdat de sponsors 

van MA1 (Sandra de Waart 

van Noctiluca Consulting 

en Aad Overtoom van 

Abma Schreurs Advocaten 

en Notarissen) 100% geloven in de kwaliteiten van de meiden en hen wilden belonen voor 

hun harde werk e n enthousiasme,  hebben zij MA1  een compleet nieuw 

trainings/inloop/uitwedstrijden tenue in het vooruitzicht gesteld als de competitie zou worden 

afgesloten met een plaats in “het linkerrijtje’! Twee wedstrijden voor het einde van de 

competitie was dit al zeker gesteld, zodat de meiden toen al de mogelijkheid kregen om een 

keuze te maken qua shirt, broekje en sokken! Vervolgens was het de beurt aan Jan Peter om te 

zorgen voor pas-shirts, een prijsopgave en een aantal ontwerpen, zodat ook Aad en Sandra 

een oordeel konden geven. Mede door een extra inspanning van Huub Duijn van Duijn’s 

Teamsportwinkel in Hoorn, die zaterdag extra vroeg moest opstaan om alles op tijd klaar te 

hebben, kon de overhandiging plaatsvinden in een behoorlijk volle DESS kantine. Helaas 

maakte het weer het onmogelijk om de presentatie in de buitenlucht te houden, maar met wat 

improvisatie lukte het binnen ook prima! Jelle (ook trainer) nam de microfoon ter hand  en 

vertelde het verhaal van de door Noctiluca en Abma Schreurs ingeloste belofte aan de 

aanwezigen. Vervolgens riep hij een tiental “modellen” binnen, die vanuit de bestuurskamer 

de kantine binnenkwamen. Ze hielden het nieuwe shirt nog verborgen onder hun trainingsjack 

of het regenjack dat ze recent allemaal gekregen hebben. Na een seintje gingen de jacks uit en 

konden de dames hun nieuwe kleding showen. Ook Jelle en Jan Peter trokken snel hun 

sweater en regenjack uit, zodat ook zij hun nieuwe shirt konden laten zien, want ook de 

begeleiding is door de sponsors niet vergeten! Joost, de trainer/coach voor volgend seizoen, 

die verstek moest laten gaan, krijgt uiteraard later ook zo’n set! Uiteraard moesten er ook nog 

even wat foto’s gemaakt worden en Jan Peter bedankte namens de MA1 en begeleiding 

Sandra met een bos bloemen! Uiteraard zullen we Aad, die helaas verhinderd was ook nog op 

gepaste wijze bedanken! 

 Op de foto (als je hem op www.svdess.nl bekijkt) is te zien dat het nieuwe shirt geheel in 

zwart, rood en wit is uitgevoerd, en dat van de begeleiders in zwart, geel en rood. Op de 

zwart-wit foto is dit helaas minder duidelijk te zien! Het geheel is zo mooi geworden dat we 

volgend jaar misschien wel vaker dan strikt nodig dit tenue op de Noordhollandse velden 

zullen zien!  

Onze dank gaat uit naar Sandra en Aad die dit toch maar gedaan hebben, binnen een jaar na 

de nieuwe rood-witte tenues en trainingspakken!  

Nu biedt de MA1 zowel op het trainingsveld als tijdens de wedstrijden een prachtige en goed 

verzorgde aanblik, een mooi visitekeaartje voor DESS! 

 

# 21 
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Zo, de laatste Odessa van dit seizoen. 

 

Zoals in een eerdere Odessa al vermeld is zou het kunnen zijn dat er volgend seizoen voor een 

andere opzet wordt gekozen wat betreft de Odessa in combinatie met de website. 

 

Maar voorlopig gaan we er van uit dat er aan het begin van het nieuwe seizoen gewoon een 

,,bewaarOdessa’’ komt met daarin alle teams en teamindelingen enz. 

 

Voor wat dit seizoen betreft: bedankt voor het aanleveren van wedstrijdprogramma’s, foto’s, 

uitslagen, verslagen enz. 

 

Namens de redactie, 

Prettige vakantie en tot volgend seizoen!!  

 


