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                    39e jaargang  Nr  11            
  

 

                    

         6 jan 2014 
 
 
 

Van de Voorzitter 

Beste aanwezigen, gelukkig nieuwjaar! 

Vandaag, zondag 5 januari 2014, heet ik u allen hartelijk welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van 

de sportvereniging Door Eendracht Sterk Sijbekarspel in Benningbroek. We zijn alweer één jaar 

verder en er is het afgelopen jaar veel gebeurd. Maar ik kan u wel zeggen, ik sta hier nu met een 

geruster hart dan vorig jaar. Er waren toen her én der wat spanningen binnen de vereniging, maar ik 

ben blij dat dit sinds augustus 2013 nagenoeg geheel verdwenen is. De spanning die er nu nog is, 

blijft gelukkig en komt van de energiemaatschappij. Dank gaat daarom uit naar de trainers, 

begeleiders, vrijwilligers en ouders die er steeds voor zorgen dat alles weer gladjes verloopt. 

Vandaag hebben dames 1 & 2 en de He ‘oud’-DESS 1 & huidige He DESS 1 wederom hun uiterste best 

gedaan om ons (en zichzelf) te vermaken en ik denk dat dit prima gelukt is. Ook dank aan de 

scheidsrechters, grensrechters en andere vrijwilligers die hieraan hebben willen bijdragen.  

Het bestuur is blij dat men sinds oktober echt compleet is, geen ad interim of tijdelijke 

plaatsvervangers meer. Dit is belangrijk, want we gaan als vereniging lastige jaren tegemoet. De 

verplichte bezuinigingen van de gemeente Medemblik gaan nl. vanaf nu stapsgewijs worden 

doorgevoerd en daar gaan wij ook wij last van krijgen.  

Binnenkort gaan Tom Beukers en ondergetekende de halfjaarlijkse gesprekken aan met de 

hoofdtrainers Ruud Wiersma en Nico Huisman, om te vragen of ze ‘door willen gaan’. Vanuit het 

bestuur is zeker de intentie om op huidige voet door te gaan. En ook wij horen van de spe(e)l(st)ers 

alleen maar positieve dingen, dus we gaan er vanuit dat dit wel goed komt. Wordt vervolgt. 

Beste mensen, het drinken en de snacks zijn vandaag GRATIS!! Met wel een kleine maar….wij zouden 

het zeer op prijs stellen als u een donatie wilt doen in de daarvoor bestemde POT op de bar! Dank 

alvast. 

 

Op zaterdag 25 januari wordt de jaarlijks terugkerende vrijwilligers en sponsoravond gehouden, 

schrijf u in en kom naar deze avond die wij als bestuur aan U graag aanbieden. En schrijf in uw 

agenda (voor zover deze er nog niet instond), op zaterdag 15 februari wordt de 10
e
 Dorpsveiling 

georganiseerd. Op deze gezellige avond kunt u bieden op de meest mooie en soms hele bijzondere/ 

aparte kavels, waarbij de opbrengst ervoor zorgt dat beide sportverenigingen DESS en ’t Ploetertje, 

dit kunnen gaan gebruiken voor zaken buiten het reguliere om. Op de site www.dorpsveiling2014.nl  

kunt dit verder nalezen. 

Ik sluit hierbij af met een toost op een goed, sportief maar vooral gezond 2014…. Proost! 

Johnny Jacobs 
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Vrijwilligers & Sponsoren avond 

Beste mensen, 

Zoals u al op de prachtige kerstkaart heeft gezien en gelezen, wordt er door het bestuur 
op zaterdag 25 januari vanaf 17:00 uur een (keuze) diner met aansluitend een feestavond 
georganiseerd voor álle vrijwilligers en sponsoren van de s.v. DESS. 

Dit jaar heeft het bestuur ervoor gekozen om niet alleen de toegang en het eten gratis ter 
beschikking te stellen, maar ook de drankjes. Dit, omdat het bestuur van mening is, dat 
sponsoren én vrijwilligers ook een keer in de watten mogen worden gelegd. 

Voor degene, die na het nuttigen van al dat lekkers wroeging krijgt, er staat op de bar een 
donatie pot, waarin u vrijwillig een bijdrage mag doen. Dit is niet verplicht dus. 

Op de antwoordenstrookjes hebben wij geen ruimte vrij gemaakt, waarop u Uw naam kon 
noteren.  

Toch zouden wij het fijn vinden als u dat toch even doet, voordat u het briefje inlevert bij 
Dr. de Vriesstraat 51, Benningbroek. De eindcoördinatie ligt weliswaar bij onze 
penningmeester, maar als u het briefje bij een ander bestuurslid in de bus doet, komt dit 
natuurlijk ook bij Afra terecht. Ook ligt er in de kantine een inschrijflijst klaar, waar u ook 
gebruik van mag maken. 

Inleveren c.q. opgeven liefst zo spoedig mogelijk. In elk geval, graag tot ziens op 25 
januari! 

 

 

 

 

 

Bestuursvergaderingen 

De bestuursvergaderingen worden bij wijze van proef, vanaf dit jaar gehouden op elke 

tweede dinsdag van de maand, aanvang 19:30 uur. Locatie; bestuurskamer. (afwijkend 

tijdens winter periode) Eerstvolgende bestuursvergadering is op dinsdag 14 januari 2014. 

Wilt u een keer spreken met het bestuur neem dan contact op met de secretaris. Op de 

website www.svdess.nl staan de taakomschrijvingen van de bestuursleden. benader dan 

ook het bestuurslid, waarvoor u die nodig heeft. U helpt zo de te nemen acties bij de 

juiste persoon neer te leggen. Dit scheelt weer een stuk heen en weer gemail. Bedankt 

alvast. 

Houdt ook de website van DESS scherp in de gaten, hier staan vaak de laatste wijzigingen 

vermeld. 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 12 Januari  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 11.00  70558 DESS B1 – Oosterend B1  

A 13.00  54537 DESS DA2 – Woudia DA1  

                                                                        

                                                        Zondag 12 Januari  Uit 

                                                          

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

        

     GEEN   PROGRAMMA  

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 28-12-2013  

  

GEEN   PROGRAMMA  

  

  

  

  

Uitslagen  zondag  29-12-2013  

  

GEEN   PROGRAMMA  

  

  

  

  

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 19 Januari  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 12.00  54606 DESS DA1 – Hugo Boys DA1  

      

                                                                        

                                                        Zondag 19 Januari  Uit 

                                                          

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 11.00 10.00 63903 Zwaagdijk 2 – DESS 2  

 10.00   9.00 73727 Woudia VE2 – DESS VE1  

      

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 04-01-2014  

  

GEEN   PROGRAMMA  

  

  

  

  

Uitslagen  zondag  05-01-2014  

  

GEEN   PROGRAMMA  

  

  

  

  

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 
 

 
  

   

   

   

dinsdag.  14 januari 2014 Bestuursvergadering 

zaterdag  25 januari 2014 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 Selectie DESS 1 

  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 4 februari Dinsdag 4 maart Dinsdag 1 april 

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 

Bert de Vries 

Casper Smit 

Cliff Bean 

Krijn Koning 

Laurens Groot 

Nick Veltrop 

Ronald ten Pierick 

 
 
 
 
   

 

Kantinelijst MC1 

 

 2 februari             Noa Vlaar – Lois Karsten 

23 februari   Marloes Keesom – Anne van Helden 

16 maart            Valerie Reus – Sandra Burrei 

 6 april                  Merel Sas – Tess Karsten 

4 mei               Irene Slagter – Mandy Vlaar 

 

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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DESS MC1 voor de winterstop 

In vergelijking met vorig seizoen is Nika er niet meer bij, maar in plaats daarvan zijn Bente en 

Merel erbij gekomen. Zij wonen in Hoorn, maar worden door hun ouders iedere training en 

iedere wedstrijd naar Benningbroek gebracht. Een eervolle vermelding waard, dus bij deze. 

 

We zaten in een poule van 12 teams, waarvan de eerste 6 bij elkaar zouden komen na de 

winterstop. Ook de onderste 6 gaan samen verder na de winterstop. Vooraf was niet te zeggen 

bij welk deel wij zouden horen. We zijn een erg jong MC1-team, want maar liefst 8 van de 16 

meiden zijn qua leeftijd nog MD-pupil. Het zou dus wel eens lastig kunnen worden.  

 

De eerste 2 wedstrijden wonnen we echter met 5-2 (Asonia) en 4-0 (MOC). Voordat we 

dachten dat alles makkelijk zouden winnen werden we door Spirit weer met de voetjes op 

aarde gezet. We verloren met 4-0 en wisten weer dat we toch echt gewoon hard moesten 

blijven werken. Hierna herstelden we ons met een knappe zege op Dindua (8-5) en een 

zwaarbevochten gelijkspel tegen Westfriezen (1-1). Toen volgden er 3 zware tegenstanders op 

rij. De uiteindelijke nummer 1,2 en 3 kregen we achter elkaar. Tegen de nummer 1 VVS 

verloren we 1-2, wat ons veel complimenten opleverde van VVS. Tegen nummer 2 

Grasshoppers werd het thuis 3-6 en tegen ALC verloren we 0-1. Gelukkig kwamen er hierna 

weer 2 overwinningen, namelijk op DWB (0-2) en FC Medemblik (4-0). De laatste wedstrijd 

was belangrijk, want we stonden 6
e
 en speelden tegen de nummer 7. Spartanen won helaas 

deze wedstrijd met 4-3, waardoor we uiteindelijk 7
e
 zijn geworden.  

 

Ondertussen werden we wel steeds beter. Dit kwam voor een groot deel door de geweldige 

trainingsopkomst. Van de 31 trainingen is het 1x voorgekomen dat er maar 9 spelers waren 

(door een schoolactiviteit), verder waren er altijd minstens 12 meiden te trainen en op maar 

liefst 11 van de 31 trainingen waren er 15 of 16 meiden. Dit ondanks een paar blessures van 

verschillende spelers. Hierdoor konden we op de training wekelijks oefenen op het verbeteren 

van de mindere punten en het aanscherpen van wat we al goed kunnen. Ook zorgt het ervoor 

dat de trainer/coach elke training met plezier voorbereid en geeft.  

 

Buiten het voetbal blijkt duidelijk dat dit een meidenteam is. Gezelligheid is belangrijk en dat 

moet regelmatig duidelijk gemaakt worden door activiteiten buiten het veld. Zo werd er een 

“surpriseparty” georganiseerd bij Karlijn thuis toen ze jarig was. Na de pannenkoeken aldaar, 

werd er natuurlijk gewoon getraind met 16 spelers. Ook was er weer een Sinterklaasviering, 

waarbij er leuke rijmen werden gemaakt en veel meiden netjes hielpen met voorbereiden en 

opruimen.  

 

Dat de trainingsopkomst goed is, is terug te zien in de tabel onderaan dit stukje. Er zijn 31 

trainingen gegeven en 2 spelers hebben alle trainingen meegemaakt. Sabine had nummer 3 

kunnen zijn, maar tijdens de allerlaatste training voor de winterstop besloot de school het 

kerstdiner te houden. 10 Van de 16 spelers hebben 5 trainingen of minder gemist. Ik kan dit 

vergelijken met de andere teams waar ik bij betrokken ben en zowel bij de herenselectie als de 

damesselectie is de opkomst minder. Meiden, jullie zijn een voorbeeld voor de vereniging! 

Er zijn dus 31 trainingen geweest, daarnaast hebben we 12 wedstrijden gespeeld. 
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1 Oefenwedstrijd tegen MOC (5-1 gewonnen) en 11 competitiewedstrijden. Irene is onze 

topscoorder met 16 doelpunten in maar 12 wedstrijden. Ook Lisa, Valerie, Karlijn, Sandra en 

Merel scoren regelmatig.  

 

Na elke wedstrijd kiezen we een “Man van de Wedstrijd” (vrouw van de wedstrijd klinkt 

stom). De man van de wedstrijd is de speler die het meest boven zichzelf is uitgestegen die 

wedstrijd. Alle spelers mogen 1 speler kiezen en degene met de meeste stemmen is die 

wedstrijd de “man van de wedstrijd”. Het is dus niet altijd de beste speler, want dan zou het 

elke week dezelfde zijn, maar degene die voor haar doen beter speelde dan anders. 

Topscoorder Irene is bijvoorbeeld nog geen Man van de Wedstrijd geweest, want van haar 

wordt verwacht dat ze veel scoort. Die moet dus heel wat doen om de titel te verdienen. 

Verdedigers kunnen net zo makkelijk Man van de Wedstrijd worden als aanvallers. 

   

Naam Aantal x 

getraind 

Aantal x 

afwezig 

Gespeelde 

wedstrijden 

Doelpunten Man van de 

Wedstrijd 

Lisa 31 0 12 5 1x 

Karlijn 31 0 11 4 2x 

Sandra 30 1 12 3 - 

Sabine 30 1 11 - 2x 

Marloes 28 3 12 - - 

Noa 28 3 11 - - 

Margot 27 4 12 - 1x 

Irene 27 4 12 16 - 

Lois 26 5 12 - 1x 

Valerie 26 5 12 5 1x 

Bente 24 7 11 - 1x 

Merel 24 7 10 3 1x 

Mandy 23 8 11 - 1x 

Anna 17 14 8 - - 

Tess 16 15 8 - 1x 

Anne 15 16 4 - - 

 

Nog niet genoemd in dit stukje, maar zeker het noemen waard: Jolanda! Elke week vlaggen, 

snoepjes uitdelen, de kleedkamer in de gaten houden, zorgen voor een goede sfeer en de 

coach scherp houden. Ik geef het je te doen. Het lukt haar prima en na de winterstop gaan we 

er samen voor proberen te zorgen dat we kampioen worden van onze nieuwe poule.  

 

Een trotse en tevreden coach, 

Jelle  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 18-01-2014 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 
 13.00 12.00 oefen Blokkers de MC1 – DESS C1 Thom, sam, luuk B 
    (meisjes hoofdklasse)  

      

      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GEBOORTE ZOON !GEBOORTE ZOON !GEBOORTE ZOON !GEBOORTE ZOON !    
 

Met deze feliciteren wij Fred van der Ven en  

Kim Vlaar met de geboorte van hun zoon KIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Beste Dorpskrant lezers en lezeressen, 

 

Op 15 februari 2014 wordt voor de 10
e
 keer de dorpsveiling gehouden in De Vang! 

 

In de 1
e
 week van januari worden de kavelaanmeldingsformulieren rondgebracht. 

U krijgt een week de tijd om uw kavel te bedenken, want vanaf 11 januari 2014 zullen de strookjes 

weer worden opgehaald of meldt uw kavel aan door middel van een mail aan: 

dorpsveiling@gmail.com. 

 

Vanaf 1 januari 2014 is er ook een website: www.dorpsveiling2014.nl 

Deze is gebouwd en gesponsord door www.jotoweb.nl. Op deze site zijn onder ander de 

aangeleverde kavels te vinden, al dan niet met foto, de logo’s van de sponsoren, de planning van 

wanneer wat en wanneer gebeurd en de contactgegevens. 

 

Hieronder staat de agenda van wat wanneer staat te gebeuren:   

 

 

Datum Gebeurtenis 

• Vanaf heden 

• 1 t/m 7 januari 

Bedenken wat u gaat inbrengen 

Bezorgen kavelaanmeldingsformulier 

• Week van 11 t/ 18 januari 2014 Ophalen invulstrookje 

• Week van 4 februari 2014 Bezorging veilingboek 

• Zaterdag 8 februari 2014 Ophalen goederen (1
ste

 ronde) 

• Zaterdag 15 februari 2014 Ophalen (vers-)goederen (2
de

 ronde) => ‘s morgens 

• Zaterdag 15 februari 2014 Om 19:30 uur ontvangst en 20:00 uur start dorpsveiling  

met een loterij voor alle kopers tussen 20:00 en 21:00 

uur 

 

 

Wij hopen samen met u er weer een hele mooie veiling van te maken met leuke, originele kavels.  

Daar het de 10
e
 dorpsveiling is, zal er o.a. een loterij plaatsvinden voor alle aanwezigen die tussen 

20:00 en 21:00 uur een kavel hebben gekocht!   

 

Het veilingcomité, 

 

Wilma Groot, Koos Rood, Arjen Slagter, Jeanette van Stralen, Ellie Vlaar en Roos Koster 
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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: 

 

 2 februari     Kim v. Diepen – Mariet v. Diepen 

23 februari     Maarten Hovenier – Dawid Sarnowska 

16 maart     Femke Singelenberg – Wies Wagemaker 

 6 april     Marit de Boer – Megan Verhoeven 

 4 mei     Tom Zijp  – Stijn o/d Kelder 
 

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. 

 
 


