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         4 jan 2016 

 

 

 

Van de Voorzitter     2015/16 

Beste aanwezigen, een gelukkig nieuwjaar! 

Vandaag, zondag 3 januari 2016, 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 heel veel 

gebeurd.  

Het moet mij daarom allereerst van het hart dat, zowel het op bestuurlijke vlak als privé, 

het afgelopen jaar niet makkelijk is geweest. Juist vanwege die privéomstandigheden 

ben ik inderdaad minder zichtbaar op de club aanwezig geweest, maar op de 

achtergrond (voor zover mogelijk) 100% ben doorgegaan.  

Nu het volgende: De afgelopen 2 uur zouden de dames mix MB/1 & 1/MB en de He ‘oud’-

DESS 1 & huidige He DESS 1 wederom hun uiterste best hebben gedaan om ons (en 

uiteraard ook zichzelf) te vermaken. Helaas heeft het bar slechte weer daar behoorlijk 

invloed op gehad, want zoals vanochtend al op de website te lezen viel, was het gewoon 

te slecht om te voetballen. Volgend jaar beter! 

Het jaar 2015 begon met een klein misverstand tussen de huidige Heren selectie trainer 

en het bestuur. We dachten begrepen te hebben dat Ruud er aan het eind van dit seizoen 

(na totaal 10 jaar dan) mee zou stoppen, maar dit bleek op een misverstand te berusten. 

Binnenkort gaat het bestuur weer met Ruud om de tafel zitten wat zijn plannen zijn voor 

volgend jaar. Al eerder gezegd (en hierbij wil ik Ruud absoluut niet beïnvloeden), tekent 

hij gewoon weer een jaar bij. Bij de dames selectie (en sinds dit seizoen ook de B 

junioren) traint Nico Huisman ook al weer een hele tijd, wat dat betreft gaat hij ook al 

behoorlijk bij het DESS interieur behoren en dat mag zeker gezien worden als een 

compliment! Ook met Nico gaan we binnenkort om de tafel. 

Maar laten we de overige coaches, trainers en begeleiders van de andere elftallen niet 

vergeten. Het afgelopen jaar zijn er zelfs weer nieuwe mensen bijgekomen, die hun vrije 

tijd wilde inruilen om de jeugd het plezier van voetballen te leren. Jelle van IJperen heeft 

daarnaast (in samenwerking met o.a. René Kool) een start gemaakt met een script voor 
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het eenduidig opleiden/ trainen van de jeugd. Vanaf de E tot B junioren wordt met dit 

script gewerkt en tijdens de evaluatie kwam naar voren dat het inderdaad werkt. Klasse! 

Wat speelde afgelopen jaar nog meer?  

Uiteraard ging het vaak over de “onderhandelingen” met de gemeente Medemblik, zeg 

maar, over het voortbestaan van de vereniging vanwege de verplichte bezuinigingsdrift 

die medio 2014 gestart is. We hebben, dankzij inzet van niet alleen het bestuur/ een 

denktank/ John Keesom, maar ook via politieke inzet van Jan van IJzerloo, een kans 

gekregen om ons woordje te doen en tot op zekere hoogte is het grote gevaar van 

ongecontroleerde en verkeerde bezuinigingsdrift uiteindelijk een halt toegeroepen. We 

zijn er nog zeker niet, maar een lichtpunt aan het eind van de tunnel is in zicht. Wat 

betekent dit nu eigenlijk voor de leden? De vereniging blijft bestaan, maar er gaat straks 

wel meer van de leden verwacht worden. Het complete onderhoud moet DESS dan 

uiteindelijk zelf doen. En dat moet niet onderschat worden. Want niet alleen het 

onderhoud van het terrein, clubgebouw, verlichting, slootkanten, maar ook de velden en 

besnoeiingen. Hoe gaan we dit straks invullen? Nu niet helemaal duidelijk, maar zullen 

we later zeker nog op terug gaan komen. 

Er is in augustus ook eindelijk een begin gemaakt met het ‘project kunstgras volleybal/ 

voetbalveldje’ (met hek & boarding) en het is gewoon genieten als je het terrein oploopt, 

want wat is ie mooi geworden! Het enige waar nu nog voor gespaard wordt zijn de licht 

masten met LED verlichting, zodat er ook getraind kan worden in de donkere 

wintermaanden. En wat een werk hebben de mannen onder supervisie van opzichter 

Cor Vlaar gehad. Hier is zeker een heel groot compliment op zijn plaats! Tijdens onze 

voetbalweek wordt het veldje trouwens echt officieel voor de jeugd geopend. 

In het bestuur is het afgelopen jaar ook een en ander gewijzigd. Zo werd niet alleen de 

secretaris, maar ook onze ledenadministrateur ‘vervangen’ en trad onze PH sponsor 

zaken nu echt officieel toe tot het bestuur. Niets is prettiger dan een stabiel bestuur, 

zeker met de aankomende veranderingen in het verschiet. Daarom is het des te jammer 

dat Tom Beuker aangegeven heeft het een en ander niet meer te kunnen combineren en 

dat hij zich niet herkiesbaar gaat stellen in oktober. 

Op Hemelvaartsdag en/ of Bevrijdingsdag 5 mei 2016 wordt de jaarlijks terugkerende 

vrijwilligers & sponsoravond georganiseerd. Schrijf u in en kom naar deze avond die wij 

als bestuur graag voor u organiseren en aanbieden. En onthoud dat dit najaar (oktober 

2016) weer de 11e Dorpsveiling wordt georganiseerd. Wij hebben deze veiling afgelopen 

jaar node gemist, dus we hopen op een goede opkomst en kavels. De opbrengst ervoor 

zorgt dat sportvereniging DESS en zwembad ’t Ploetertje, dit kunnen gaan gebruiken 

voor nuttige zaken buiten het reguliere om.  

 

Beste mensen, zoals u weet is het drinken en zijn de snacks vandaag GRATIS!! Met wel 

een kleine restrictie …. wij zouden het zeer op prijs stellen als u een donatie wilt doen in 

de daarvoor bestemde DONATIE POT op de bar! Dank alvast en ik sluit hierbij af met een 

toost op een goed, sportief maar vooral gezond 2016…. Proost! 

Johnny Jacobs 



ODESSA                                                                                                                                3 

 

 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                  Zondag 10 Januari Thuis 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
      

    GEEN PROGRAMMA  

      

      

                                                                        

    Zondag 10 januari Uit 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 10.30 9.30 141260 DWB B1 – DESS B1 Remco, Peter en Matthijs 

      

        

 

 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                  Zondag 17 Januari Thuis 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
B 10.00  144134 DESS 45+1 – SDOB 45+1  

A 10.00  140931 DESS B1 – Woudia B2  

      

      

                                                                        

                                                        Zondag 17 januari Uit 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 11.00 10.00 145421 Wiron DA1 – DESS DA1  

      

        

 

 

 

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 2015/2016 
 
 
 
 

Bestuursvergaderingen zijn er elke 2e dinsdag van de maand omstreeks 
20:00 uur in ons clubgebouw. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

BALSPONSORING 
 

Het vinden van sponsors van een wedstrijdbal voor DESS 1 begint vruchten af te werpen!  

De eerste gulle gever, kunnen we bekendmaken:  

 

De bal voor DESS1 - ALC 1 wordt gesponsord door Wiegert Kistemaker 

 

 

Wie werpt zich op als balsponsor voor een van  de thuiswedstrijden???? 

Wil je DESS 1 bij deze  of een volgende thuiswedstrijd voorzien van een nieuwe 

wedstrijdbal? Neem dan contact op met Jan Peter Bos! Bel: 06-52199400 of mail: 

SPONSORING.DESS@GMAIL.COM . 

 

 

Uiteraard zijn we ook heel erg blij met balsponsoren voor de andere teams. 
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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.  

Het bestuur. 

 

 

 

 

Kantinelijst MC1 

24 Januari ’16  Margot Smit en Cynthia Henneke 

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. 17:30 uur. 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 9 februari 

19:00 uur 

Dinsdag 1 maart 

19:00 uur 

Dinsdag 5 april 

19:00 uur 

Robbert van Aarst 

Björn de Boer 

Fred van de Ven 

Jaap Worp 

Jacob Bakker 

Sam Schipper 

Remco Swier 

Nico Aay 

Jaimy Vlaar 

Jelle Klijnsma 

Jelle van de Berg 

Jelle Walma 

Jordi Kool 

Nico Doodeman 

Jan Laan 

Kevin Slooten 

Junior Karel 

Niek Nijland 

Niels Kuip 

Gijs Singelenberg 

Mathijs Mazereeuw 
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Beste lezer, 
 
Bij s.v. DESS zijn er talloze vrijwilligers bezig om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien. Denk 

hierbij aan de bestuurstaken, het organiseren van diverse toernooien, het kantinepersoneel en het 

onderhoud van het gehele gebouw en terrein.  

Uiteraard kunnen deze vrijwilligers niet álle taken uitvoeren en zijn wij daarom op zoek naar 

vrijwilligers voor onderstaande vrijwilliger functies: 

 

• Schoonmaakcoördinator 

Bij de vereniging wordt er elke maandagavond door een aantal enthousiaste 

meiden/dames het clubgebouw schoongemaakt. Het zou prettig zijn als zij een 

coördinator kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld vragen en voor 

roostergaten (vakantie, afwezigheid). Je hoeft niet iedere maandagavond 

aanwezig te zijn, maar je houdt soms een oogje in het zeil en fungeert als 

aanspreekpunt voor deze meiden/dames. 

 

• Kantinepersoneel 

Op de zaterdag en zondag is de kantine geopend. Wie heeft er zin om eens in de zoveel tijd 

in de kantine te staan?  

 

• Kantinecoördinator voor de zondag 

Om alle vrijwilligers die graag in de kantine willen staan te laten weten wanneer zij verwacht 

worden, moeten er planningen worden gemaakt en ben je aanspreekpunt voor deze 

vrijwilligers. Dit geldt alleen voor de zondagploeg. 

 

• Klusjesteam op maandagochtend 

Vanaf heden gaan Cor Vlaar en Marja Kool iedere maandagochtend in de 

even weken van 09:00 uur tot maximaal 12:00 uur klusjes  uitvoeren op 

het sportcomplex. Denk hierbij onder andere aan ramen lappen en 

onderhoudsklusjes. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die dit team voor 

een paar uurtjes wil komen versterken. 

Je hoef niet alle keren te komen, als je tijd heb mag het. 
 
Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om een van bovenstaande vrijwilligerstaken op zich te 

nemen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Afra Appel via 0229-591803. 

 

Hartelijke groet,                    

 

 Bestuur s.v. DESS 
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DESS F2 

 

De jongste leden van de vereniging vormen DESS F2. Mogen we deze spelers even aan u 

voorstellen: 

 

Julia Huisman   Ferron Vlaar 

Benjamin Stevenson  Milo Weldam 

Dawid Kulikowski  Marysia Elias 

Inge Stins   Mike Stins 

Tijmen Vlaar   Bram van Leeuwen 

Tiago Alves 

 

Inge heeft ons inmiddels verlaten en speelt nu bij de F1. 

Ons seizoen begon moeizaam, qua resultaat. Ondanks onze uitstekende keeper Dawid en onze 

zeer stevige verdediging (Mike, Tiago en Bram), kregen we veel doelpunten tegen en ondanks 

de felle aanvallers Tijmen, Benjamin, Ferron en Julia, scoorden we weinig. 

 

In de kleedkamer zit de stemming er echter altijd goed in. De jongens en meisjes hebben een 

hoop plezier, er wordt veel gespetterd en gelachen. De laatste paar weken draaide het geluk 

wat en trokken middenvelders Milo en Marysia er wat harder aan. Mede hierdoor hebben we 

drie wedstrijden gewonnen. Het werkt dus echt dat alle spelers bijna elke week op de training 

komen. Heel goed van jullie! En als het weer wat minder is, hebben we tegenwoordig ook ons 

Vlarena-veldje, Tijgerkooi-veld, of hoe het dan ook heten gaat.  

 

Nu in de winterstop staat onze aanvoerder Mike te boek als topscorer met 9 doelpunten, 

gevolgd door reserve-aanvoerder Tijmen met 7 doelpunten (toernooien zijn niet meegeteld). 

En alle spelers hebben inmiddels gescoord: ofwel een doelpunt in de wedstrijd, ofwel hun 

penalty. 

 

In januari spelen we in de zaal in een andere samenstelling, maar in februari gaan we het veld 

weer op. Dan komt Jesper Vlaar ons team nog versterken.  

 

Jeroen Vlaar, de assistent-trainer, heeft afscheid genomen, want die moet weer een andere 

stage vervullen. We gaan hem missen! Bedankt Jeroen, en kom nog eens bij ons kijken. 

 

Groeten van 

Anita  
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DESS Mini's 
 
Wij willen jullie graag voorstellen aan de mini's: Jens, Sven, Tim, Job, Vivian en Romy.       
Het is niet zo'n groot groepje, maar het is altijd heel gezellig. 
Op woensdag is de training waarbij we veel spelletjes doen, maar ze leren er ook heel veel, 
zoals hoe ze de bal moeten passen en stoppen, richten en ingooien en dat gaat al super 
goed. 
Het was een erg leuke eerste helft van het seizoen en we hopen dat de tweede helft ook erg 
gezellig wordt! 
 
Loïs en Lisa 
 

Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1 
 

24 Januari ‘16   Jordi Stins en Daniel Huisman 

 

Jongens en meiden, jullie worden om 13.25 verwacht in de 

Dess-kantine op de aangegeven datum om te helpen met de 

lotenverkoop aan de toeschouwers van het eerste elftal. 

Als je niet kan op de aangegeven datum, dien je zelf voor 

vervanging te zorgen.  (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. 
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Correspondentie adres: Kolfbaan 51 1625MC Hoorn 

Accommodatie adres: Sportlaan 11, Benningbroek Kantine 0229-591466 

Bankrekening: Rabobank Midden-Westfriesland NL77RABO0362052042 

Website: www.svdess.nl  

Relatienummer KNVB: BB FW 13 I 

Voorzitter  Johnny Jacobs 06-26160689 voorzitter.dess@gmail.com  

Secretaris Marleen Kistemaker 06-14649670 secretariaat.dess@gmail.com  

Penningmeester/ Afra Appel-Huisman 0229-591803 penningmeester.dess@gmail.com  

Beheerder Clubhuis 06-10333941 

Alg.zaken/ voetbalzaken Tom Beuker 06-13532277 voetbalzaken.dess@gmail.com  

Sponsorzaken/Advertenties Jan Peter Bos 06-52199400 sponsorzaken.dess@gmail.com  

Scheidsrechters zondag vacant 

Ledenadministratie vacant 0229-591803 leden.dess@gmail.com  

Beheer terrein / gebouwen Cor Vlaar 0229-591594 riet.vlaar@quicknet.nl  

Jeugdzaken   vacant   06-26160689   voorzitter.dess@gmail.com  

Hoofdtrainer - Heren Ruud Wiersma 06-30074363 r.wiersma63@kpnmail.nl  

Hoofdtrainer - Dames Nico Huisman 06-20853350 nico_huisman@quicknet.nl 

Wedstrijdsecretaris zaal/veld Roland Bontekoning 0229-591453 wedstrijdsecretaris.dess@gmail.com  

Consul Ron de Boer 0229-591840 rondeboer59@kpnmail.nl 

Jeugdcommissie Anita van Arem 0229-599033 arem@quicknet.nl 

Maickel de Boer 06-48939859 boertjemaickel6@gmail.com 

Roland Bontekoning 06-57245281 rr.bontekoning@quicknet.nl 

Jelle van IJperen 06-27598880 jelle_van_ijperen@hotmail.com  

Volleybal coördinator Arjen Slagter 0229-591449 arjen_slagter@hotmail.com 

Vrienden van DESS André Appel 0229-591803 andre.appel@quicknet.nl  

Bankrekeningnummer NL33RBRB0978096320 

Redactie Odessa Jan Keeman 0229-591299 dess.odessa@quicknet.nl  

Kopij per mail aanleveren, uiterlijk maandag tot 19:30uur 

Webmaster www.svdess.nl Niek Nijland webmaster.dess@gmail.com  

 
Verslag inleveren bij Medemblikker Courant redactie@idemadruk.nl  

 
Kopij per mail aanleveren, 's maandag tot 16.00uur   

Archief DESS Kim Vlaar 06-30178054 k_vlaar@live.nl  

 

 
Afgelastingen algemeen NOS Teletekst/ pagina 603/ voetbal.nl en/of www.svdess.nl 

 
 


