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         3 mrt 2014 
 
 
 

Joke en Henk verhuisd. 
 

Afgelopen week zijn Joke en Henk 

Zweering verhuisd naar Apeldoorn. 

Misschien zeggen de namen vele 

voetballers niets, dat kan maar toch 

hebben Joke en Henk ook veel voor 

de vereniging DESS gedaan. 

 

Henk was de grote animator van het DESS volleybal, met veel passie beleefde hij dat samen 

met Joke. De vaste trainingsavond donderdag werd nimmer overgeslagen en als er een 

toernooitje was probeerden ze een team te formeren. Maar zeker ook de recreanten 

competitie kon steevast op deelname van DESS rekenen jaren met twee teams en later met 

een gemengd team. Vele kampioenschappen werden behaald, en door mede hun 

enthousiasme is er nog steeds op donderdagavond Volleybal. 

 

Henk werkte in het verleden voor het NHD als redacteur en wetende van die kennis hebben 

we Henk eens gevraagd om een ander gezicht aan de Odessa te geven. Sedert die tijd met de 

eeuwwisseling het jaar 2000 is de kleurenkaft zoals hij nu is in kleur. Vele jaren zorgde Henk 

voor de Lay- out van het clubblad en Henk was wel iemand van de tijd. Tijd is tijd……..dus 

iedereen werd gemaand om dit na te streven en dan inclusief bladnummering en cartoons/ 

of foto’s lag de Odessa wekelijks op de mat. Alle kennis van systemen en altijd overal een 

oplossing voor zorgde er voor dat Henk regelmatig werd gevraagd voor een “klusje”. Zo 

waren er talloze logo’s voor reclameborden, de shirtsponsors en het 

grootse jubileum waar Henk zijn enorme bijdrage aan leverde.           

En altijd gesteund door zijn vrouw Joke die de rust zelve was, en alles 

aan elkaar praatte. 

 

Ook de scorelijsten in De Vang met de Klaverjasmarathon werd een jaarlijks terugkerend 

gebeuren, doordat Henk al vele jaren de score bij de dorpsveiling prima verzorgde. Het één 

bracht het andere, Joke heeft zo ook vele jaren geholpen om de kantine schoon te maken in 

de tijd dat de kinderopvang er maandag morgen weer Fris in wilden. 

Stille krachten nooit op de voorgrond staand dat waren Henk en Joke. En daarom toch even 

in de spotlight hier, want dat is dik en dik verdiend. 

 

We danken Joke en Henk voor de inzet voor sv DESS en wensen ze nog prachtige jaren in 

Apledoorn in vooral een goede gezondheid. 

 

Bestuur sv DESS  
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DESS 1 – Oudesluis 1  3-3  (23-02-2014) 
 

Na de zeperds van 0-5 tegen Callantsoog en 3-0 tegen THB vorige week, stond vandaag de 

thuiswedstrijd tegen Oudesluis op het programma. Deze ploeg wist DESS uit met 3-0 te verslaan. 

Toch was men vooraf gewaarschuwd, want de laatste weken presteert Oudesluis uitstekend. Zo 

wisten de oranje zwarten als eerste in deze competitie te winnen van koploper WSW. 

DESS kon nagenoeg op volle oorlogssterkte aantreden. Naast de langdurig geblesseerden Vincent 

Vriend en Jelle van Yperen ontbrak alleen Kevin Slooten vanwege een vakantie. Zijn plaats werd 

ingenomen door Robin Bontekoning die vandaag een basisplaats kreeg toebedeeld, omdat de B-

junioren niet hoefden te spelen. 

 

DESS begon goed aan de wedstrijd. De laatste weken werd veelvuldig de lange bal gehanteerd en 

vandaag was de opdracht om te gaan combineren. En dat lukte in het begin vrij aardig. Na 10 

minuten spelen kwam DESS verdiend op een 1-0 voorsprong door een prima doelpunt van Robin 

Bontekoning. Hij werd in het 16-metergebied aangespeeld, draaide goed weg bij zijn directe 

tegenstander en liftte de bal uitstekend over de keeper in het doel. Direct hierna liet DESS de teugels 

vieren en bood het Oudesluis de mogelijkheid om in de wedstrijd te komen. Oudesluis werd beter en 

DESS werd op eigen helft teruggedrongen. Grote kansen kreeg Oudesluis vooralsnog niet. Na 20 

minuten spelen kreeg Oudesluis een penalty toegekend. Die werd ingeleid door onnodig balverlies in 

de voorhoede. Dat DESS moeite heeft met snel omschakelen bleek nu ook weer. Met een simpele 

diepe bal werd een Oudesluis-spits alleen voor keeper Sjoerd Beuker gezet. Die werd omspeelt maar 

met behulp van enkele DESS verdedigers werd een doelpunt voorkomen. Niek Nijland kreeg hierbij 

echter de bal ongelukkig op zijn arm waarna de goed leidende scheidsrechter de bal op de stip legde. 

De goed ingeschoten bal werd uitstekend door Sjoerd gestopt en zo bleef het 1-0 voor DESS. Sjoerd, 

uiteraard dolblij met deze redding, schreeuwde het uit van vreugde. Het was echter uitstel van 

executie want een minuut later was het 1-1. Ook nu ingeleid door balverlies in de voorhoede. 

Wederom slecht omschakelen van DESS en de spitsen van Oudesluis speelden het samen uitstekend 

uit. In het vervolg van de eerste helft werd er niet meer gescoord en was de ruststand 1-1. 

 

DESS geloofde echt in een overwinning vandaag en met die overtuiging begon het aan de tweede 

helft. DESS en Oudesluis bleken hierin gelijkwaardig aan elkaar. DESS had iets meer balbezit maar 

kansen werden niet  gecreëerd. Na een minuut of 10 in de tweede helft kreeg Oudesluis een vrije 

trap toegekend op een meter of 20 van het DESS-doel. Keeper Sjoerd zette een muur neer maar toch 

wist een Oudesluis-speler de bal in de uiterste hoek te prikken. Sjoerd was er dichtbij maar kon een 

treffer niet voorkomen, 1-2. DESS ging op jacht naar de gelijkmaker en die viel in de 65-ste minuut. 

DESS mocht vanaf de linkerkant een corner nemen en in de scrimmage die ontstond in het 16-

metergebied wist Ruben Kistemaker de bal over de doellijn te werken, 2-2. Lang heeft DESS niet 

kunnen genieten van de gelijkmaker, want Oudesluis kwam weer op voorsprong uit opnieuw een 

vrije trap. Nu was de afstand een meter of 30 vanaf de zelfde kant als waar de eerste werd gescoord. 

Je kunt je afvragen of een muur nodig is vanaf zo’n afstand maar Sjoerd Beuker besloot een muur te 

formeren. Als je als keeper de ene hoek laat afdekken door de muur, dan is de andere hoek voor de 

keeper. Toch wist een Oudesluis-speler de bal vrij gemakkelijk in de vrije hoek te plaatsen. DESS 

stond weer op achterstand, 2-3. Oudesluis begon te vertragen en DESS  leek niet meer bij machte om 

de gelijkmaker te produceren. Het tekent het karakter van de ploeg dat deze uiteindelijk toch nog 

werd gescoord. De voor Chris Keesom ingevallen Jordy Kool, controleerde de bal uitstekend en 

bediende Dirk Jan Doodeman in het 16-metergebeid van Oudesluis. Dirk nam de bal uitstekend op 

zijn “pantoffel” en liet de keeper kansloos, 3-3. Dit was het laatste wapenfeit van deze wedstrijd 

waardoor DESS één punt aan het puntenaantal kan toevoegen. Het is jammer dat het in de tweede 

helft twee tegentreffers uit standaardsituaties om de oren kreeg. Want anders had een overwinning 

er echt ingezeten. Er is in ieder geval door de hele ploeg keihard gewerkt en ook het vertoonde spel  

was beter dan de laatste weken. Volgende week speelt DESS uit tegen koploper WSW. In goede doen 

en zonder dat het iets te verliezen heeft, moet DESS in staat zijn om het de koploper moeilijk te 

maken. 

 

Ruud Wiersma 
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Dess 2 en de belofte voor de toekomst.            West-Frisia 5 – Dess 2:  4 – 4 
 

Het is niet ongebruikelijk, dat de spelers van Dess 2 zich eerst netjes aan elkaar voorstellen, alvorens 

de warming-up te beginnen. 

Het was deze zondag niet anders. Vaste waardes Ramon Poeze (werken bij Ajax), Tom Beuker 

(campagne voeren; u kunt op hem stemmen op 19 maart: PvdA – nr.4), Patrick Huisman (onze 

aanvoerder, geblesseerd uitgeleend aan het 1ste), Jordy Kool (fit uitgeleend aan het 1ste) ontbraken 

en Richard van Diepen had last van au. 

 

Gelukkig bleek onze B1 vrij te zijn. De helft hiervan had deze vrije tijd reeds ingeruild voor werktijd bij 

Deen, maar de andere helft werd door Arie zeker bereid gevonden Dess 2 uit de brand te helpen. 

Jaimy, Nick, Nick, Krijn, Sonny en één van de Bont-brothers werden toegevoegd aan het elftal. 

 

Coach Marcel Reus nam persoonlijk de organisatie achterin op zich als laatste man en had daar 

ongeveer een kwartier voor nodig: 2 – 0 achter. 

 Maar … toen stond het achterin als een huis: Mark links, Jaimy rechts, Marcel in het midden en 

Ronald als solide sluitstuk achterin. 

Daarna kwam de locomotief op stoom: de ervaring van Michel, de Jelle's en Bjorn nam de jonkies 

mee en Dess 2 ontpopte zich als een aanvallende ploeg. 

 

Jelle Walma opende de score, aanvoerder Michel verzorgde nummers 

2 en 3 en Nick Veltrop maakte met een bekeken schot het kwartet 

compleet. Eerste helft gewonnen: 2 – 4 ! 

 

West-Frisia was not amused en zette, scheldend en wel, alles op alles 

om het tij te keren: ze kwamen terug tot 4 – 4 . 

Dess creëerde nog menig kans via Nick, Krijn en Luuk; de overwinning 

was eigenlijk heel dichtbij; we kwamen net tijd tekort. Desondanks 

voelde dit gelijke spel een beetje als een overwinning. 

Het meegekomen publiek zal kunnen beamen, dat we vertrouwen 

kunnen hebben in de toekomst: Dess 2, dat ondanks de stand op de 

ranglijst wekelijks leuke wedstrijden speelt in een goeie sfeer, 

gecombineerd met B-jongens, die technisch ruim voldoen en hard 

kunnen werken. 

 

Een pluim voor Marcel, die op z'n ouwe dag de hele wedstrijd uitspeelde. En hoe! 

 

Tenslotte mag nog opgemerkt dat Dess 2 tot aan deze dag strak onderaan stond met 1 punt. 

Vandaag heeft het team de punten verdubbeld (en staan we nog steeds strak onderaan). 

 

De grens. 
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Veteranen: SEW – DESS 

 
Schorsing 

 

Wat nu, een gemiste oproep om 09:45 uur op de telefoon en een bericht (wij doen nog aan 

SMS).  Kom je nog, SEW uit…….. om 10:00 uur. De hele week, elke dag keek hij op de website 

van Dess, deze wedstrijd stond er niet op en er was geen programma voor de Veteranen.  

 

En wat voel je dan, hoe ervaar je dat: beroerd, misselijk, verbannen, verslagen, verloren, 

depressief, niet meer nodig, je laat ze in de steek maar je kon er niets aan doen. Zijn ze wel 

met elf? 

 

Verleden jaar november zegt zij nog: schat………….zullen we op  vrijdag 21 februari een week 

naar de wintersport gaan in Oostenrijk? Nee hoor dat komt niet zo goed uit want je weet 

toch dat onze schoonzoon dan jarig is, hij wordt dertig en dat wil ik niet missen.  De 

werkelijke reden is natuurlijk dat je niet op vakantie wil vanwege de voetbal. 

 

Ondertussen werd het in Nibbixwoud 1-1. 

 
 

De straf voor de ontbrekende speler is bij ons standaard. De eerst volgende training een half 

uur eerder aanwezig zijn en veel, heel veel rondjes om het veld lopen. Eerstvolgende 

wedstrijd een rondje aan de bar vooraf, de tas met kleding dragen, shirtjes uitdelen en zelf 

niet omkleden. Na de wedstrijd de was verzamelen en alle schoenen schoonmaken. 

Kleedkamer opruimen en nederig vragen of je nog aan de stamtafel mag zitten. Als dit mag 

weer een rondje geven en snel naar huis. En nu maar afwachten hoe lang deze schorsing zal 

duren……………… 

 

Groeten Sjaak Mulder. 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 9 Maart  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 10.00  73784 DESS VE1 – Zwaagdijk VE2  

A 11.45  60998 DESS 2- Spartanen 4  

A 14.00  207916 DESS DA2 – HSV Sport DA1  

                                                                        

                                                            Zondag 9 Maart  Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00  12905 WSW 1 – DESS 1 P.H. Graper 

 11.00 10.00 205296 Apollo’68 B1 – DESS B1 Casper en Nick V. 

 12.30 11.30 207690 LSVV DA1 – DESS DA1  

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 22-02-2014  

DESS F1 – VVS’46 F3 7-2 

DESS F2 – Woudia F2 0-6 

DESS D1 – SEW D2 3-1 

DESS MC1 – Spartanen MC1 3-1 

  

  

Uitslagen  zondag  23-02-2014  

DESS 1 – Oudesluis 1 3-3 

West-Frisia 5 – DESS 2  4-4 

SEW VE2 – DESS VE1 1-1 

ASV’55 DA1 – DESS DA2 2-6 

VVS’46 DA1 – DESS DA1 2-2 

  

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 16 Maart  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  12587 DESS 1 – Schellinkhout 1 N.S. van Zanten 

A 11.45  202257 DESS B1 – Zwaagdijk B1  

A   9.45  207915 DESS DA2 – ASV’55 DA1  

                                                                        

                                                            Zondag 16 Maart  Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 10.00   9.00 61396 Westfriezen 5 – DESS 2  

 11.00 10.00 73650 Hauwert VE1 – DESS VE1  

 11.30 10.30 207682 KSV DA1 – DESS DA1  

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 01-03-2014  

  

     GEEN PROGRAMMA  

  

  

  

  

Uitslagen  zondag  02-03-2014  

DESS DA2 – de Blokkers DA1 1-1 

  

  

  

  

  

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  11 maart 2014 Bestuursvergadering 

Dinsdag  8 april 2014 Bestuursvergadering 

Dinsdag  13 mei 2014 Bestuursvergadering 

Donderdag  29 mei 2014 Wedstrijd Bestuur – Veilingteam 

Donderdag  29 mei 2014 Wedstrijd Dames 1 – Veilingteam 

Ma t/m Zat 2 t/m 7 juni 2014 Voetbalweek 

Dinsdag  10 juni 2014 Bestuursvergadering 

 
 
 
 
 

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 maart Dinsdag 1 april Dinsdag 6 mei Dinsdag 3 juni 

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 

Gerrie Moolevliet 

Nick Veltrop 

Ronald ten Pierick 

Marco Kremer 

Martin Wiersma 

Matthijs Rood 

Michel Verhoeven 

Nick Karsten 

Sjoerd Beuker 

Timo Kool 

Armand Weldam 

Erik Bark 

Frederik van der Ven 

Mark Vlaar 

Nico Aay 

Rob van Aarst 

Vincent Vriend 

 
 
 
   

 

Kantinelijst MC1 

 

23 februari   Marloes Keesom – Anne van Helden 

16 maart            Bente Sas – Sandra Burrei 

 6 april                  Valerie Reus – 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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VVW VR1 – DESS VR2  16 - 2 - 2014 

 

Vandaag namen we het op tegen de meiden van VVW en dit keer mochten we op kunstgras laten 

zien wat we in huis hadden. Met de knietjes lekker ingevet met vaseline konden we er tegenaan. 

Wieneke verdedigde het doel en Loren was er weer (hoera)! 

De wedstrijd was begonnen en al snel gaf Iris ongeveer de allermooiste voorzet ooit waarna Maartje 

de 0-1 gemakkelijk kon inkoppen (Maartje krijgt dus nog voor 2x McDonald’s van Ruben)! Daarna 

ging Loren op jacht naar het doelpuntenrecord van Iris en scoorde de 0-2! Dit liet Iris natuurlijk niet 

gebeuren want al snel maakte zij de 0-3! We gingen heeeerlijk!  

Rust. Tessa was de dag ervoor jarig en trakteerde op overheerlijke cakejes zodat we extra konden 

aansterken in de rust ☺  

De tweede helft ging van start en dit keer stond Lisa in het doel. Wieneke scoorde al snel de 0-4 en 

Loren kort daarop de 0-5. Als we deze lijnt voortzetten komt dat kampioenschap vanzelf!  

Of toch niet? VWW scoorde daar ineens de 1-5 en de 2-5 dus dat was even slikken. Gelukkig hebben 

super goede verdedigers dus het bleef bij deze score.  

De winst is dus weer voor ons en we staan bovenaan!  

Volgende week staan de meiden van ASV op het programma waar we hoe dan ook, ook van zullen 

winnen!  

 

Lisa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ODESSA                                                                                                                                10 

ASV 55 VR1 – DESS VR 2 23 – 2 - 2014 

 

Vandaag stond er een heerlijk windje klaar om ons een duwtje in de goede richting te geven tijdens 

de wedstrijd tegen de meiden van ASV. Op een prachtig mooi, luxe en goed onderhouden veld was 

het weer tijd om te winnen! Met onze topper Juudje op doel moest dit helemaal goedkomen!  

Lisa wist zeker dat ze vandaag ging scoren en zoals jullie waarschijnlijk wel kunnen raden heeft ze dit 

dus niet gedaan. Iris daar in tegen was lekker bezig maar dat komt straks aan bod.   

De aftrap liet nog even op zich wachten omdat onze scheidsrechter rustig een telefoontje pleegde op 

de middenstip. Eenmaal uitgepraat kon de wedstrijd dan écht beginnen.  

De wedstrijd was nog maar net begonnen maar daar was Maartje alweer met een heerlijk schot om 

de 0-1 binnen te knallen. Vervolgens sloofde Iris zich even uit met (3!) doelpunten achter elkaar 

waarvan 1 uit stand kwam na een prachtige counter in de laatste minuut van de 1
e
 helft. We gingen 

dus met een 0-4 voorsprong de rust in! 

En rusten konden we zeker. Nadat we elkaar lekker hadden gekieteld, de scheids alle Eredivisie 

wedstrijden had gezien en z’n kopje koffie had gedronken mochten we ein-de-lijk weer beginnen. 

Met het windje in de verkeerde richting had onze voorhoede het zwaar. Hier trok Iris zich niets van 

aan want voor de 4
e
 keer vandaag stond ze op de juiste plek en scoorde dus haar vierde doelpunt van 

de middag! Ook Juudje bekroonde haar harde werken met een prachtig doelpunt wat de stand 

bracht op 0-6! O ja, Robin stond de tweede helft op doel en deed het super goed!   

Helaas scoorde ASV net als VVW vorige week op het laatste moment nog 2 doeplunten (die allebei 

afgekeurd zouden moeten worden maar toch) wat zorgde voor een eindstand van 6-2! 

Door deze uitslag staan we nog steeds 1
e
, dus laat dat kampioenschap maar komen!  

Volgende week staat er een spannende 

thuiswedstrijd tegen de meiden van Blokkers op het 

programma, dus kom vooral kijken naar dit 

spektakel!  

 

Lisa 

 Ps. Iris is met 16 doelpunten zwaar topscorer!  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 08-03-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  177243 DESS F1 – Always Forward F5 Krijn Koning 

 10.00   171743 DESS F2 – rkvv Zwaagdijk F2 Ali u Ali 

 11.30  187826 DESS C1 – Blokkers de C4 Anita v Arem 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10.30 09.30 200800 Spirit’30 ME1 – DESS ME1 Marit,Wies 

 11.30 10.30 193992 Blokkers de D6 – DESS D1 Gijs,Stijn,Maarten 

 14.00  13.00 199176 Oosthuizen MC1 – DESS MC1 Lisa,Noa,Merel,Sabine 

      

 

Zaterdag 15-03-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  200843 DESS ME1 – Always Forward ME2 Karlijn Nijland 

 11.30  194018 DESS D1 – ALC D2 Anita v Arem 

 13.00  199190 DESS MC1 – Westfriezen MC2 John Keesom 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09.15 08.15 178330 VVS’46 F3 – DESS F1 Cas,Wout 

 10.30 09.30 172046 SV Spartanen F6 – DESS F2 Siebe,Karel 

 12.30 11.30 188352 Spirit’30 C2 – DESS C1 Luuk S,Remco 

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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TOERNOOIEN  AGENDA  JEUGD 2014: 

 

Zaterdag 19 april   Berkhout    B1 – C1 – D1 

 

Zaterdag 19 april   Grasshoppers    ME1 – F1 – F2 

 

Vrijdag 23 mei    Medemblik    ME1 – MC1  

 

Zaterdag 24 mei    Asonia     F1 – F2 – D1  

 

Zondag 25 mei   Westfriezen    MC1 

 

Zondag 25 mei    Medemblik    C1 

 

2 t/m 7 juni     DESS voetbalweek   alle teams 

 
 
 
 

Viering Koningsdag op zaterdag 26 april 
 
Omdat het Oranjecomité door gebrek aan bestuursleden en vrijwilligers niet in staat blijkt te 

zijn om de viering van Koningsdag dit jaar doorgang te laten vinden, hebben De Vang, s.v. 

DESS en het kermiscomité van de Vang de koppen bij elkaar gestoken om toch de nodige 

activiteiten voor deze feestelijke dag te organiseren. Door beperkte tijd en financiële 

middelen zal het geen kopie van de festiviteiten van voorgaande jaren worden, maar er zal 

voor jong en oud wat georganiseerd worden om te zorgen dat het feest ondanks alles toch in 

eigen dorp gevierd kan worden, Houd uw brievenbus in de gaten! 
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DESS MC1 – Spartanen MC1 

 

Na de 4-4 tegen Westfriezen en de 1-0 winst tegen Andijk mochten we vandaag proberen 

Spartanen te verslaan. Voor de winterstop hebben we ook al eens tegen deze ploeg 

gespeeld en toen verloren we met 4-3. Tijd voor revanche dus….. 

 

We begonnen in de volgende opstelling: 

     Anna 

     Tess 

Bente          Noa  

     Margot 

  Lisa      Marloes 

     Karlijn 

Sandra          Irene 

     Valerie 

Wissels: Lois, Merel, Sabine 

 

De eerste helft deden we precies wat we moesten doen. De bal werd op het middenveld 

goed rondgespeeld en als de aanvallers werden ingespeeld kwamen er heel wat kansen. 

Verschillende afstandsschoten van Marloes en Karlijn gingen niet het doel in, maar dat wij 

beter waren was wel duidelijk. Als het van afstand niet lukt moeten we het op een andere 

manier proberen. Rechts voorin speelde Sandra een super eerste helft. Keer op keer sprintte 

ze langs haar mannetje en leverde ze gevaarlijke voorzetten af. Ook die voorzetten leverden 

wel veel gevaar op maar geen doelpunten. Sandra besloot maar eens zelf op doel te schieten 

in plaats van voor te geven en meteen werd dit een doelpunt, 1-0. De keeper hielp ons wel 

een beetje, want ze liet de bal door haar benen glippen. Ondertussen had Tess achterin alles 

onder controle. Spartanen kwam af en toe op onze helft, maar voordat ze in de buurt van 

Anna kwamen had onze verdediging het alweer opgelost. Anna zou uiteindelijk in de eerste 

helft de bal helemaal niet raken, zelfs niet voor een achterbal, waardoor ze in de rust vroeg: 

”Kan ik al naar huis?”  

 

In de rust bespraken we dat we fantastisch speelden, 

maar dat het jammer zou zijn als Spartanen een lullig 

doelpuntje zou maken en alsnog onze overwinning zou 

verpesten.  De tweede helft had Spartanen een beetje 

wind mee en dat hielp ze dichter bij ons doel te komen. Al 

snel stond er een Spartaan voor Anna, maar die hield deze 

grote kans voor Spartanen tegen door heel snel uit haar 

doel te komen. Maar goed dat ze in de rust niet naar huis 

was gegaan. Na een volgende redding van Anna en 

verkeerd wegwerken van een verdediger kreeg Spartanen 

nog een kans en nu zat de bal wel, 1-1. We bleven hierna 

gewoon doorgaan met goed voetballen en dat leidde tot 
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de mooiste goal van de wedstrijd. Sandra legde de bal breed op Karlijn, die vanaf ruim 20 

meter de bal met een mooie boog over de keeper schoot, 2-1. We hadden onze voorsprong 

terug, nu nog vasthouden, dacht ik. Vasthouden bleek echter niet het idee van het team. Ze 

gingen volop verder. Tess had alles weer helemaal onder controle achterin. Spartanen kreeg 

geen kansen meer en wij gingen voorin voor de 3-1. Irene was dichtbij, maar werd hard 

onderuit gehaald in het zestienmetergebied. De penalty die we kregen werd door Lisa via de 

binnenkant van de paal onhoudbaar binnengeschoten, 3-1. Hierna kregen we nog een grote 

kans, maar Irene’s solo werd door de laatste man van Spartanen onderuit gehaald voordat 

ze richting de keeper kon. Mede hierdoor bleef het 3-1. We staan nu gedeeld eerste in de 

poule, samen met Oosthuizen, de tegenstander van komende zaterdag. 

 

Deze geweldige wedstrijd werd door veel ouders bekeken en van veel van die ouders kregen 

we (terecht) complimenten voor ons spel en de inzet. Ook van mij de complimenten voor de 

meiden, want het is als coach echt genieten langs de lijn als je je team zo ziet spelen. 

Tot slot bedak ik Jos Nijland voor het invallen als vlagger deze wedstrijd. 

 

Jelle 
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Wedstrijdverslag Dess F1 - Vvs F3 

Zaterdag 22 februari de eerste zaterdag van de voorjaarsvakantie stond de inhaal wedstrijd 

van de F1 tegen de F3 van Vvs op het programma helaas was Seth afwezig en kreeg ik op 

vrijdag het bericht dat Wout niet helemaal top fit was maar wel aanwezig zou zijn.                

Er was gelukkig voor mij geen wedstrijd voor de meisjes E1 dus daar konden wij Esmee en 

Marit uit lenen. We begonnen de wedstrijd goed door gelijk druk te zetten op de 

tegenstander wat als resultaat had dat Jesse vrij snel het eerste doelpunt maakte.                 

Dat bracht de tegenstander aardig in verwarring waardoor Jesse ook de 2-0 kon binnen 

schieten. We bleven lekker de druk op de tegenstander houden en hadden veel veld 

overwicht wat tot resultaat had dat Lars 3-0 kon maken.                                                             

Ook op het middenveld waren Daniël , Marit en Esmee goed bezig en zorgde ervoor dat 

Wout niet zo vaak in actie hoefde te komen.                                                                                  

Die op zijn beurt er weer voor zorgde dat Jordi een makkelijke eerste helft had.                    

We kregen op een mooie afstand een vrije trap die mooi werd binnen geschoten door Cas. 

We kregen er nog niet genoeg van en bleven de aanval opzoeken en op doel schieten onder 

andere door Cas maar de bal werd nog net aangeraakt door Jesse die daardoor ze derde 

maakte en de stand kwam op 5-0. Het zesde doelpunt voor ons kwam na een mooie uittrap 

van Jordi op Cas die daardoor een goede voorzet gaf naar Lars die hem uiteindelijk maakte. 

Toen vond de scheidsrechter het genoeg een konden we naar de kleedkamer voor de 

limonade. 

In de rust bespraken we dat het belangrijker was om goed samen te spelen dan alleen maar 

richting het doel van Vvs te rennen om proberen te scoren. De tweede helft kwam de 

tegenstander goed uit de kleedkamer en hadden een keepers wisseling gedaan. Daardoor 

konden ze een tegen doelpunt scoren wat de stand 6-1 maakte. We raakte niet helemaal van 

slag hier door en pakte de draad weer op een maakte Cas de 7-1. De wisseling bij de 

tegenstander had tot gevolg dat wij wat minder het spel konden spelen wat we de eerste 

helft wel konden en hadden Wout en Jordi het wel wat drukker en konden ook niet 

voorkomen dat Vvs nog een keer kon scoren wat de einduitslag bracht op 7-2. 

Tevens wil ik Esmee en Marit bedanken voor hun hulp en Wout prijzen voor ze inzet ondanks 

dat ie een beetje ziek was. 

groetjes Maickel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ODESSA                                                                                                                                16 

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: 

 

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. 
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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. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


