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                    39e jaargang  Nr  9            
  

 

                    

         25 nov 2013 
 
 
 

DESS 1 – HOSV 1  2-0  (17-11-2013) 

 

Vandaag stond voor DESS de derby tegen HOSV op het programma. In het verleden altijd een prachtige 

wedstrijd waar alles in zit en ook nu hadden de spelers van DESS zin in deze wedstrijd. Daarnaast was het voor 

DESS noodzakelijk om weer eens 3 punten te pakken, want de ploeg stond voor deze wedstrijd al 3 wedstrijden 

“droog”. Dit moest wel gebeuren na een roerige zaterdagmiddag/avond. De DESS-selectie had een uitje achter 

de rug, waarbij het bier rijkelijk vloeide. Normaal gesproken geen goede voorbereiding op een topper maar aan 

de andere kant heeft de selectie deze avond tevens aan teambuilding gedaan en was het supergezellig. Vanaf 

deze plek wil ik alle organisatoren van het uitje namens de spelers en mijzelf dan ook hartelijk bedanken. Jullie 

hebben meer dan je best gedaan om wat voor ons te organiseren en het was TOP! 

 

Vooraf viel dus niet in te schatten wat de “schade” van deze prachtige avond zou zijn maar het vertrouwen op 

een goede afloop van deze wedstrijd was bij iedereen groot. 

 

HOSV dat met de oud-DESS-spelers en “geheime wapens” Dennis Wagenaar en René Aay op het DESS-complex 

verscheen, startte de wedstrijd beter dan DESS. Het leek of de zaterdagavond direct zijn tol zou eisen, want 

HOSV kreeg in het eerste kwartier twee opgelegde kansen. Beide keren verdween de bal naast het doel van 

keeper Sjoerd Beuker. Zou HOSV hebben gescoord, dan zou het een hele andere wedstrijd geworden zijn. Maar 

goed, iedereen bij DESS weet wat het betekent als je de kansen niet benut. Naar mate de eerste helft vorderde 

werd DESS steeds sterker en drong het HOSV op eigen helft terug. De bal ging lekker rond in de ploeg en de 

veel bekritiseerde voorhoede-spelers deden hier lekker aan mee. DESS kreeg enkele goede mogelijkheden 

maar steeds stond de HOSV-keeper een treffer in de weg. Chris Keesom was heel dichtbij de 1-0 maar de 

keeper redde op voortreffelijke wijze. Een doelpunt voor DESS kon dan ook niet uitblijven. De terechte 1-0 viel 

uit een door Ruben Kistemaker benutte penalty. Even daarvoor werd Ruben door Dennis Wagenaar in het 16-

metergebied onreglementair onderuit gehaald. Dat je in zo’n situatie best zelf de penalty kunt nemen, bewees 

Ruben overtuigend. Vanaf de kant scandeerde de DESS-aanhang, Dennis bedankt, om zo de veroorzaker van de 

penalty te eren. Dit was het zetje in de rug dat DESS nodig had, want HOSV had vanaf dat moment niet veel 

meer te vertellen. DESS wist voor rust niet meer te scoren en ook HOSV deed dat niet. De ruststand was dus 1-

0 in het voordeel van DESS. 

 

DESS startte in de tweede helft met Niels Kuip voor de licht geblesseerde Jelle Klijnsma, voortvarend. HOSV 

werd direct onder druk gezet en al snel viel de 2-0. Na een goede aanval over rechts werd Chris Keesom vrij 

voor de HOSV keeper gezet. In zijn tweede poging wist hij deze te verschalken en DESS op een comfortabele 

voorsprong te brengen. DESS domineerde vanaf dat moment de wedstrijd. De verdediging gaf geen kansen weg 

en wonnen alle persoonlijke duels. Op het middenveld speelde DESS uitstekend en de voorhoede spelers 

deden dit ook. Het zou niet terecht zijn namen te noemen, want iedereen knokte voor wat ie waard was en 

voetbalde een uitstekende wedstrijd. Het enige dat ontbrak waren meer doelpunten. Helaas wist DESS echter 

niet meer te scoren en daardoor werd deze derby met 2-0 gewonnen. In de slotfase vielen Robin Bontekoning 

en Wouter Smit ook nog in en werden op deze wijze bedankt voor hun wisselbeurt, nadat ze beiden al een hele 

wedstrijd in de B1 hadden gespeeld. Mannen bedankt! 

 

DESS heeft zodoende eindelijk weer eens 3 gepakt en op het eerste kwartier na, de beste wedstrijd van het 

seizoen gespeeld. En dat dit naar meer smaakt, lijkt me duidelijk. De volgende tegenstander is het onbekende 

Kadoelen dat aanstaande zondag bij DESS op bezoek komt. Komt allen naar ons knusse complex om de jongens 

aan te moedigen. Ze verdienen het. 

 

Een trotse trainer 
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Selectieuitje Dess 1 en 2! 
Wekenlang hadden de mannen er naar uitgekeken, maar zaterdag 16 november was het dan 

eindelijk zover, het uitje van Dess 1 en 2. Rond de klok van drie uur stroomde de kantine vol met een 

veertigtal spelers en begeleiders en werd er begonnen met koffie en cake. 

 

Vervolgens begon Ron de Boer met de uitleg van de puzzeltocht die op het programma stond. André 

Appel en Ron hadden een puzzeltocht door West-Friesland uitgezet met verschillende lastige en 

minder lastige vragen die per auto prima te doen was. Om de deelnemers een beetje te helpen 

waren er foto’s toegevoegd en stond er op papier welke richting men op zou moeten rijden. Er zaten 

vragen bij zoals, ‘op welke boerderij in Lambertschaag staat deze schoorsteen?’ en  ’welke trainer(s) 

uit Hauwert is/zijn er actief geweest bij DESS?’ en  ‘Hoe heette de boerderij Veelust in Benningbroek 

vroeger?’. Uiteindelijk hebben we door meer dan 12 dorpen gereden met tientallen vragen die 

achteraf nog uitgebreid zijn besproken. Ron en André bedankt voor de inzet  en de mooie tocht! 

  

Na de tocht moest er op het DESS-terrein een behendigheidsproef worden gehouden met de auto, 

waarbij er een parcours was uitgezet met pionnen. Dit parcours was het moment om jezelf te 

onderscheiden als prof tegenover de amateurchauffeurs! 

 

Rond de klok van zes uur werden de 

gourmetstellen aangezet en kon men genieten 

van een luxe gourmetschotel, waar echt 

werkelijk aan alles was gedacht. Elly bedankt 

voor het helpen bij het boodschappen doen en 

Corrie voor de heerlijke eiersalade! 

  

Daarna was het tijd voor de feestavond! Onder 

leiding van Kevin Slooten werden de 

gezelligste nummers de kantine ingeblazen en 

genoot men zo nu en dan van een biertje. Ook 

was er ruimte voor een potje kaarten, mee te 

doen met Keezen of slap te ouwehoeren, voor 

ieder wat wils! 

 

De voetjes gingen zelfs op een gegeven moment van de vloer, zie hier Jacob en Eveline te swingen!  

 

Tot slot, iedereen heeft een top middag/avond gehad!  

 
Uw verslaggever Tom Beuker      
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 1 December  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  11268 DESS 1 – Kadoelen 1 J.R. van Zaanen 

A 10.00  73780 DESS VE1 – Spartanen VE1  

A 11.45  54538 DESS DA2 – DWB DA1  

                                                                        

                                                        Zondag 1 December  Uit 

                                                          

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 12.00 11.00 64321 Sporting S 2 – DESS 2  

 11.30 10.30 71142 SRC B1 – DESS B1 Sonny en Krijn 

 12.30 11.30 53955 LSVV DA1 – DESS DA1  

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 16-11-2013  

DESS F1 – SVW’27 F5 4-1 

DESS ME1 – Spartanen ME1 1-2 

DESS C1 – Spirit’30   6-3  

RKEDO F7 – DESS F2 1-0   

DWB MC1 – DESS MC1 0-2   

RKEDO D3 – DESS D1 0-4 

Uitslagen  zondag  17-11-2013  

DESS 1 – HOSV 1  2-0 

DESS 2 – SEW 3                    1-17 

DESS B1 – Succes B2        7-0 

DESS DA1 – RKEDO DA2 10-0 

MOC DA1– DESS DA2 0-10 

   

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 8 December  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 10.00  73782 DESS VE1 – Woudia VE1  

B 10.30  70556 DESS B1 – Grashoppers B2 Wiegert Kistemaker 

A 11.45  60997 DESS 2 – Zwaagdijk 2  

A 14.00  54541 DESS DA2 – AS’55 DA1  

                                                                        

                                                        Zondag 8 December  Uit 

                                                          

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.30  13950 GSV1 – DESS 1 E. Jansen 

 14.00 13.00 55017 Hugo Boys DA1 – DESS DA1  

      

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 23-11-2013  

Spartanen F6 – DESS F2 2-1 

  

   

  

  

  

Uitslagen  zondag  24-11-2013  

DESS DA2 – VVW DA1  4-3 

KSV B2 – DESS B1 ? 

KSV 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 
 

 
  

   

   

maandag  2 december 2013 Bestuursvergadering 

datum n.n.b.  
 

Nieuwjaarsreceptie 

datum n.n.b.  
 

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 3 december Dinsdag 4 februari Dinsdag 4 maart 

Dirk-Jan Doodeman 

Frederik van der Ven 

Jeroen Gerssen 

Jordi Kool 

Mark Vlaar 

Niels Kuip 

Wouter Smit 

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 

 
 
 
 
   

 

Kantinelijst MC1 

 

1 december    Marloes Keesom – 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. 17:00 uur. 
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MOC VR1 – DESS VR2 
 
Na een weekje vrij te zijn geweest, mochten we er vandaag weer lekker tegenaan. De dames van 
MOC stonden op het programma en we hadden er zin in! Van te voren hadden we al afgesproken dat 
Mel de eerste helft zou keepen en Iris de tweede helft. Bedankt meiden! Voordat de wedstrijd begon, 
moesten we met zijn allen verzamelen bij de middencirkel om handjes te schudden met de tegenpartij. 
Dit had alles te maken met fairplay en dat kan nooit kwaad natuurlijk.  
 
De eerste helft was begonnen en we gingen meteen lekker. Wieneke kon na een mooie aanval dan 
ook al snel de score openen, 0-1! Dit doelpunt is het 6

e
 doelpunt van Wieneke dit seizoen, wat haar 

gedeeld topscorer met Iris maakt. Maar niet voor lang! Iris knalde al snel de 0-2 binnen en schreef 
daarbij haar 7

e
 doelpunt van het seizoen op haar naam. En daar was Wieneke weer met de 0-3, ze 

staan weer gelijk. Ik weet niet meer precies wat er gebeurde, maar wij kregen in ieder geval een 
penalty mee. Tessa schoot hem lekker nonchalant binnen en zette de stand op 0-4! Lisa schoot kort 
daarna de 0-5 binnen en daar bleef het niet bij. Iris zette Wieneke buitenspel en maakte vlak achter 
elkaar de 0-6 en de 0-7, en staat dus nu op 9 doelpunten dit seizoen. Lisa maakte nog snel de 0-8 en 
toen was het tijd voor thee.  
 
De tweede helft stond Iris op keep en mocht Melanie haar talenten als spits showen. We bleven 
kansen creëren maar de bal wilde maar niet in het doel. Het was best een beetje een zooitje. Na een 
tijdje maakte Lisa dan toch de 0-9. De 10 kwam nu wel heel dichtbij! We bleven maar tikken en tikken 
op de helft van de tegenstander.. en daar was ie dan: de 0-10 door onze Juud! Met deze mooie cijfers 
op het scoreboard floot de scheids af. Weer dik gewonnen!   
 
We hebben met het hele team weer lekker gewerkt en nemen de 3 punten wederom mee naar huis! 
Op naar de volgende wedstrijd ☺.  
 
Lisa 
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DESS VR2 – VVW VR1 
 

Vandaag mochten we het opnemen tegen de dames van VVW. VVW staat ergens in het midden dus 

een overwinning moest kunnen. Van te voren was er al besloten dat Rosalie de eerste helft zou 

keepen en Lydia de tweede helft. Rosalie had zich netjes in het paarse keeperspak gehesen en was er 

helemaal klaar voor. Maar toen kwam er een aangename verassing de kleedkamer 

binnengewandeld: Bianca! Bianca wilde nog een laatste wedstrijd spelen, om zo echt goed afscheid 

van het keepen te kunnen nemen. De wedstrijd kon beginnen! 

 

Vol goede moet begonnen we aan de eerste helft. We deden echt ons best om de ballen netjes aan 

te nemen en strakke passes te geven,  maar dit lukte nou niet bepaald. De bal ging rond, we 

creëerden een aantal kansen , maar daar was toch VVW die door een mooi doelpunt op voorsprong 

kwam.  We probeerden ons niets van dat tegendoelpunt aan te trekken en deden ons best om op 

gelijke hoogte te komen. Helaas maakte VVW er nog een doelpuntje bij waardoor de stand opeens 0-

2 werd. Gelukkig was Loren vandaag vrij en je kon wel merken dat ze er weer was. Na een mooie 

aanval maakte ze er 1-2 van! Nu pas begonnen we echt lekker te voetballen en creëerden we steeds 

meer kansen. Vlak voor rust maakte Loren met een apart balletje de gelijkmaker! Met 2-2 op het 

scoreboard gingen we de rust in.  

 

Na een tactische bespreking van Jelle in de rust waren we er weer helemaal klaar voor. We zouden er 

hoe dan ook met de  3 punten vandoor gaan! Wij mochten aftrappen en waren vrijwel meteen weer 

gevaarlijk. Ons spel was zoveel beter dan in de eerste helft! We speelden de hele tijd op de helft van 

de tegenstander en waren vaak voor het doel te vinden. En daar was Juudje met een heerlijk 

doelpunt, 3-2! Juudje kreeg de smaak te pakken en knalde de bal snoeihard in de kruising, 4-2! In 

gedachte hadden we de overwinning al binnen maar daar kwam VVW terug met de 4-3. Het werd 

nog spannend! Met nog 5 minuten op de klok gunde we Bianca haar publiekswissel. Lisa ging op doel 

en Bianca werd warm onthaald met een bosje bloemen. En daar was het eindsignaal! Na een 0-2 

achterstand met 4-2 winnen is niet heel verkeerd denk ik zo. Wij zijn in ieder geval super blij met de 3 

punten!  

 

Bianca, nogmaals heel erg bedankt voor al je goede reddingen en succes met het herstel van je 

blessure! Je komt er vast weer helemaal bovenop ☺. 

 

Volgende week mogen we het opnemen tegen de dames van DWB. Benieuwd wie deze boerenderby 

gaat winnen? Kom dan kijken op zondag 1 december, 11.45 uur bij DESS. Wij kunnen wel wat 

toeschouwers gebruiken!  

 

Lisa 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 30-11-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  153624 DESS F2 – Blokkers de F7 Ali U Ali 

 11.30  100108 DESS D1 – Victoria O D4 Anita v Arem 

 13.15  132044 DESS MC1 – Medemblik MC2 John Keesom 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09.00 08.15 122095 SV Spartanen F2 – DESS F1 Jordi,seth 

 10.15 09.15 132598 Always Forward ME1 – DESS ME1 Myrthe,mariet 

 15.00 12.00 89475 Always Forward C5 – DESS C1 Huub,remco 

      

 

Zaterdag 07-12-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  119964 DESS F1 – Vrone F5 Luuk Singelenberg 

 10.00  142149 DESS F2 – West-Frisia F6 Marloes Keesom 

 11.00  132751 DESS ME1 – Winkel ME1 Sandra Burrei 

 12.30  89520 DESS C1 – ALC C1 Anita v Arem 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10.00 09.00 98811 Zwaluwen’30 HCSV D3 – 
DESS D1 

Peter,max,vince 

 10.15 09.15 153049 SV Spartanen MC1 – DESS 
MC1 

Marloes,anne,karlijn,sandra 

      

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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TOERNOOI-AGENDA JEUGD 2014 

=========================== 

 

19-04-14 Grasshoppers – Hoogwoud ME1 – F1 – F2  (onder voorbehoud) 

19-04-14 v.v. Berkhout D1 – C1 – B1 

18-05-14 v.v. Blokkers – meidentoernooi ME1 – MC1 

23-05-14 FC Medemlik – ladies only ME1 – MC1 

24-05-14 Asonia – Andijk F1 – F2 – D1 

25-05-14 FC Medemblik – Radboudtoernooi C1 

   

2-7 juni 

2014 

Dess voetbalweek allen 

   

   

   

 

 
 
 
 

5 december geen training 

,vanwege  
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DWB MC1 – DESS MC1: 0-2 

 

We misten vandaag weer een heleboel spelers door blessures. Er bleven er 12 over en 

daarmee gingen we naar DWB. Deze 12 spelers werden als volgt neergezet: 

     Bente 

 

     Margot 

Sabine          Mandy 

     Lois 

 

  Lisa      Marloes 

     Karlijn 

Sandra          Irene 

     Valerie 

Wissel: Noa 

Supporter/waterzakdrager/telefoontashouder/inspeelballenverzamelaar: Tess 

 

In de eerste helft kregen wij best wel veel grote kansen. Dit kwam onder andere doordat 

Sandra zeker 10x langs haar man is geracet. Valerie ging alleen op de keeper af, maar schoot 

de bal er niet in. Daarna miste ze ook van afstand. Ook Irene kreeg de bal niet langs de 

keeper, maar gelukkig hield Bente haar doel ook schoon, waardoor we gingen rusten met 0-0.  

In de rust vonden we dat we vandaag eigenlijk best wel zouden moeten winnen, want wij 

speelden beter dan DWB. Het ontbrak alleen aan doelpunten, want kansen hadden we genoeg.  

In de tweede helft hadden wij nog steeds meer kansen, maar DWB werd ook af en toe 

gevaarlijk. Invalkeeper Bente had in de warming-up geleerd hoe je moet keepen en deed 

precies wat een keeper moet doen, namelijk alle ballen tegenhouden.  

Halverwege de tweede helft ging Irene ervandoor aan de linkerkant. Ze passte de bal naar 

Karlijn, die hem doorgaf naar Lisa. Lisa gaf “best een slap schot”, maar het was hard genoeg 

om de keeper te passeren. De bal rolde onder de keeper door en eindelijk hadden we ons 

doelpunt.  

Qua handsballen eindigde deze wedstrijd gelijk. Lois maakte voor rust overduidelijk hands 

door de bal met 2 handen tegen te houden, een DWB-speler maakte ook hands. Het verschil 

was dat Lois dit deed op het middenveld en de DWB-speler in het zestienmetergebied. 

Hierdoor mocht Lisa een penalty nemen, die ze er hard en hoog inschoot. Na de penalty 

gebeurde er niet veel speciaals meer, 

waardoor we na 3 nederlagen weer eens 

wonnen. We staan nu zesde, wat 

betekent dat we na de winterstop in de 

poule met de 6 beste teams uit onze 

poule zouden komen. De nummer zeven 

van de ranglijst staat echter niet ver 

weg. We moeten dus tot de winterstop 

nog even flink aan de bak.  

 

Lisa en Jelle  
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Dess  Me1  tegen Spartanen     Zaterdag 16 november 

  

Dess   ging  het  veld  op. Spartanen  stond  er  al . Megan   ging  in  het  doel  staan. 

De  wedstrijd  begon. Spartanen   nam  de  aftrap . 

Ze gingen   meteen  naar  ons  doel  maar  kim  schoot  al  de 

bal  naar  voor.  Spartanen  pakten  toen  de  bal en  ging richting  

ons doel.  Kim  en  Marit probeerde  de bal  af  te  pakken . 

Maar  het  lukte  niet .  Spartanen  scoorde  . 0-1 

Toen was  de pauze. We  gingen  wat  drinken . 

Toen de pauze  voor bij  was,  gingen  we  weer   het  veld  op  en wij  namen   de  aftrap. 

Wij  gingen  meteen   naar  het  doel  van  Spartanen  en  probeer de  te  scoren. Het  duurde  

wel  lang  maar,  ja…  we  scoorde!!!  

Joepie  we  gingen  juigen  .  Spartanen  nam   weer  de  aftrap.  En  ging  weer richting van  

ons  doel  en Spartanen  probeerde  te scoren  maar  het  lukte niet.  want  kim  schoot  de  bal  

naar  het   

midden.  Spartanen  pakte de bal  en  scoorde de  wedstrijd  was  af  gelopen het  was  erg  

Jammer  dat  we  verloren  hadden. 

 

 

 

Van  Esmee Vlaar. 
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Ook dit jaar is er weer een actie van Serious Request. 

3 Dj van radio 3 FM sluiten zich een hele week op in het glazen huis in Leeuwarden. Om zo 

weer geld op te halen voor een goed doel.  

Dit jaar is het doel: “Kinderen die sterven door diarree”. 

Ook de kinderen van de  Kraaienboom komt dit jaar in actie om geld in te zamelen. 

Babet , Peter en Sjoerd uit groep 8 hebben een aantal acties opgezet. 

Op school worden statiegeld flessen ingezameld. 

Maar zij gaan ook een sponsorvoetbalwedstrijd organiseren tussen de leerlingen tegen de 

juffen, meesters en ouders. 

De wedstrijd is op het Dess veld op vrijdag 13 december om 17.00 uur. 

Meedoen kost € 1,50 en aan de toeschouwers wordt € 0,50 gevraagd. Alles komt te goed aan 

Serious Request. 

Doe allemaal mee en geef je op bij de Kraaienboom en steun zo Serious Request. 

       Babet, Peter en Sjoerd 
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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: 

 

1 december     Maarten Hovenier – Dawid Sarnowska 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ODESSA                                                                                                                                15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 28 December.   
 

In dorpshuis de vang 

 

 Voor jong en oud, ervaren en onervaren 

 

13:00  jeugd van 10 t/m 15 jaar, kosten 2,50 

20:00 16 jaar en ou der, kosten 

 

Inschrijven per mail naar spsamsp@hotmail.com of 

ramonpoeze@gmail.com 

of meld je aan bij Dorpshuis de Vang 

 

Voor de jeugd zijn we nog op zoek naar vrijwilligers 

die willen tellen. 

 

En heb je extra pijlen, neem ze mee! 
 
 
 
 
 

 
 

 

Terug van weggeweest!! 

Darttoernooi Sijbelbroek 


