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                    41e jaargang  Nr  19            

  

 

                    

         10 apr 2016 

 

 
 

 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                  Zondag 17 April Thuis 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 10.00  144137 DESS 45+1 – Monnickendam 45+1  

A 10.00  165702 DESS B1 – Spirit’30 B3  

                                                                        

                                                        Zondag 17 April Uit 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 12.00   11.00 131056 De Blokkers 5 – DESS 2  

 11.00 10.00 145421 Wiron DA1 – DESS DA1  
 

 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                  Zondag 24 April Thuis 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 10.00  144133 DESS 45+1 – SDOB 45+1  

A 11.30  130962 DESS 2 – de Valken 4  

A 14.00  7368 DESS 1 – GSV 1 R. Gertges 

                                                                        

                                                        Zondag 24 April Uit 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 12.30 11.30 145269 Victoria O 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 is 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 

   

24-4-2016 Lois Karsten en Noa Vlaar 

8-5-2016 Valerie Reus en 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. 17:30 uur. 

 

 

 

 

Dinsdag 3 mei 

19:00 uur 

Maandag 6 juni 

19:00 uur 

Robbert van Aarst 

Björn de Boer 

Fred van de Ven 

Jacob Bakker 

Patrick Huijsman 

Sam Schipper 

Remco Swier 

Kevin Slooten 

Junior Karel 

Pieter Schuit 

 

  

Gerrie Moolevliet 

Daan Wagenaar 

Klaas Burrei 

Richard van Diepen 

Robin Bontekoning 

Ruben Kistemaker 

Sam van Diepen 

Sjoerd Beuker 

Tom Beuker 

Wouter Smit 
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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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Kantine diensten op de zaterdag. 

Kantine dienst 

Datum Tijd Naam vrijwilliger 

16-4-2016 09:15 – 12:00 uur Ellie Vlaar / Chantal Seijfert 

  12:00 – 15:00 uur Marlies vd Berg / Martine Zee 

23-4-2016 Geen thuis wedstrijden 

  

30-4-2016  09:15 – 12:00 uur Oksana Volska / Ronald Luurtsema 

   12:00 – 15:00 uur Margit Verhoeven / Sonja Ursem 

7-5-2016  09:15 – 12:00 uur Henk Jan Gillebaard / Hildo Koopmans 

   12:00 – 15:00 uur Tamara de Boer / Minke Alkema 

14-5-2016  toernooien   

21-5-2016  Geen wedstrijden 

    

28-5-2016  toernooien   

wo. 01-06-2016  Voetbalweek F+E Jennifer Alves / Linda Nieuwenhuis 

4-6-2016  Voetbalweek   

 

 

Groetjes Sonja en Tamara 

 

 

 

 

Dess MB1 zoekt sponsors! 

 
Vorig jaar waren we naar Denemarken geweest voor een internationaal voetbal 

toernooi. Dat was zo’n groot succes dat we nog een keer wilde gaan, dit jaar naar 

Berlijn. 

Maar daar hebben we wel sponsors voor nodig. We zijn zelf al opzoek en doen ook al 

klusjes in het dorp om geld te verzamelen. 

Elke sponsor komt op het bord te staan dat in de kantine hangt zodat iedereen weet dat 

u gesponsord heeft. 

Als u €10,- sponsort, kunt u in een email of in een WhatsApp groep komen waarin u 

op de hoogte wordt gehouden van alles wat er gebeurt. U krijgt dan foto’s te zien en 

leuke verhaaltjes. 

Heeft u nog een klusje? Mail dan even naar: Nijland_Karlijn@hotmail.com 

Wilt u sponsor worden? Mail dan even naar: sabine.alkema@hotmail.nl  

Sabine Alkema en Merel Sas 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
RR Bontekoning: 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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Koningsdag 2016  

 

Ook dit jaar zijn wij, van de Deursackers, weer 

trots dat wij voor onze 2e, maar voor het dorp 

Benningbroek Sijbekarspel voor de 57ste keer 

Koningsdag mogen organiseren. Omdat Carnaval en Koningsdag elkaar 

relatief snel opvolgen hebben wij vorig jaar besloten om het eerst bij de basis 

op te pakken en vervolgens per jaar te kijken of we er wat bij kunnen doen. 

Zo hebben we dit jaar, omdat we na vorig jaar hier vragen over kregen, met 

behulp van Roelof Korver weer een fietspuzzeltocht uit kunnen zetten. 

Na het daverende succes van vorig jaar heeft Carnavalsvereniging de 

Deursackers tevens besloten om de Oranjevereniging definitief over te 

nemen. Dit jaar zullen wij weer in samenwerking met Dorpshuis de Vang en Sv. 

Dess Koningsdag & nacht organiseren. 

Op dinsdag 26 april beginnen we om 21.00 met Koningsnacht in dorpshuis de 

Vang. Zanger Dick Raat zal de avond verzorgen met Engels- en 

Nederlandstalige muziek. Er kan dus net zoals vorig jaar weer volop gefeest 

worden! 

Woensdag 27 april, Koningsdag, zullen we om 9.00 officieel beginnen met de 

vlag hijsen. Net zoals vorig jaar zal er bij de parkeerplaats naast de Vang 

weer de vrijmarkt gehouden worden. Ook is er weer de mogelijkheid om bij 

de Vang oranjetompoezen en een kopje koffie te doen. 

De Fietspuzzeltocht is weer terug van weggeweest. Dit jaar is er net zoals 

voorheen weer een fietspuzzeltocht voor de fietsliefhebbers uitgezet. 

Onderweg dient u verschillende leuke grappige en interessante vragen op te 

lossen. U kunt hier trouwens nog leuke prijzen mee winnen! 

Om 13.00 zal er weer een badeendenrace worden gehouden bij het 

Wilgerak. In de eerste weken van april zullen wij weer met de 

programmaboekjes en de badeenden verkoop bij u langskomen. U kunt nog 

op Koningsdag zelf ook badeenden kopen. Ook dit jaar kunt u weer 

fantastische prijzen winnen. Met de opbrengst van de badeendenrace 

kunnen wij Koningsdag bekostigen. 

Aansluitend op de badeendenrace bent u om 13.30 bij Sv. Dess welkom voor 

de Koningsspelen. Ook dit jaar hebben wij weer spectaculaire spellen in 

petto, onder andere weer een grote opblaasstormbaan van 19 meter lang 

en wel 4 meter hoog. Vervolgens  sluiten we de Koningsdag af met het 

laatste spel van de koningspelen en de prijsuitreiking in Dorpshuis de Vang. 

De Vang heeft dit jaar speciale koningsdagmenu’s. ze zijn op u voorbereid 

dus kom vooral in grote getalen! 

We hopen er samen met u er weer een Oranjetastische dag van te maken! 

Tot dan De Deursackers 

 

Zie de volgende pagina voor het programmaoverzicht 
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Programma 

 

Dinsdag 26 april 

21.00   Aanvang Koningsnacht Dorpshuis de Vang                                                          

met zanger Dick Raat      
  Meer info over de Koningsnacht op pag. 8 

 

Woensdag 27 april 

8.30   Aanvang vrijmarkt 

9.00   Officiële opening Koningsdag bij Dorpshuis de Vang 
  meer info over de vrijmarkt op pag. 10 
  Start inschrijving van de fietspuzzeltocht   
  meer info over de fietsroute op pag. 17  
  Opening van de vrijmarkt (incl. skelterrace!) 

 

11.00  Einde van de vrijmarkt en inschrijving fietspuzzeltocht

  

12.30  Aanvang badeendenrace bij het Wilgenrak          

13.00  Start badeendenrace      
  meer info van de Badeendenrace op pag. 12   
   

13.30  Start inschrijving Koningsspelen bij SV. Dess             

14.30  Start van de Koningsspelen                       

16.30  Einde van de Koningsspelen bij SV. Dess   
  meer info van de Koningsspelen op pag. 14 en 16  
17.00 Laatste (mysterie) spel van de Koningsspelen bij 

Dorpshuis de Vang 

  Prijsuitreiking Koningsspelen en Badeendenrace 

  Afsluiting met feestavond 
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Vriendinnendagen 2016 weer van start! 

Schoolvoetbal is sinds vorige week weer officieel van start gegaan en dat is een goed 

moment voor verenigingen om ook meidenleden te werven. Dit jaar organiseert de KNVB 

daarom weer in samenwerking met verenigingen de Vriendinnendagen. De 

Vriendinnendag is bedoeld voor meiden in de pupillen- en/of juniorenleeftijd. Meiden die al 

lid zijn van de voetbalvereniging mogen een vriendinnetje, klasgenootje, nichtje of 

buurmeisje meenemen naar de vereniging. Meiden en hun ouders kunnen op deze leuke 

manier kennismaken met voetbal en de voetbalvereniging. Om verenigingen hierin te 

ondersteunen, stelt de KNVB gratis Vriendinnendagpakketten en gatendoeken 

beschikbaar. Een pakket bestaat uit 10 posters, 30 uitnodigingskaarten en 50 

haarbandjes. Deze kun je opvragen bij de contactpersoon uit jouw district. Daarnaast is er 

een online handleiding en digitaal promotiemateriaal te vinden op de vernieuwde site: 

www.knvb.nl/vriendinnendag. Neem snel een kijkje en vraag jouw pakket aan! 
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1 
 

   

24-4-2016 Mariet van Diepen en Wies Wagemaker 

8-5-2016 Eva de Jongh en Megan Verhoeven 

 

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: Molenstraat 39 1654KB Benningbroek 

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 Marloes Groot 06-37619937 secretariaat.dess@gmail.com  

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

Beheerder Clubhuis/ alarm 06-10333941 

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

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

Scheidsrechters zondag Johnny Jacobs 

       Ledenadministratie Frans Klijnsma 0229-591803 leden.dess@gmail.com  

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

       Jeugdzaken   Johnny Jacobs   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 
 

 


