
 

ODESSA                                                                                                                                1 

                                                                                                      
                    

                    39e jaargang  Nr  14            
  

 

                    

         17 feb 2014 
 
 
 

 

Van de Voorzitter 

 

Beste lezers, 

 

In het lopende jaar 2014 zijn we inmiddels alweer beland in de derde week van februari en 

hebben we als sportvereniging weer de nodige evenementen achter de rug. Uiteraard 

begon het allereerst met de bere gezellige nieuwjaarsreceptie, eind januari volgde de 

vrijwilligers-en sponsoravond, die (mag ik nu wel zeggen) ook zeer geslaagd was te 

noemen. Hulde voor alle vrijwilligers welke op die avond nog eens extra lieten zien, dat zij 

(zelfs op hun ‘eigen avond’) het geen probleem vonden om wederom de handen uit de 

mouwen steken. Ik blijf mij daar toch elke keer positief over verbazen, over zoveel 

clubliefde en dat allemaal alsof het de normaalste zaak ter wereld is! Persoonlijk had ik op 

ietwat meer sponsors gerekend (en misschien ook wel gehoopt) omdat deze avond ook 

zeker voor hen was. Aan de consumptieprijs kon het dit keer niet liggen, het was namelijk 

voor al deze fantastische mensen gratis. Als onze grote dank voor alle hulp voor de 

vereniging.  

 

Wat hadden we voor al deze mensen in petto? Een ontvangst vanaf 

de klok van 17:00uur tot 18:00uur met een glaasje champagne (of 

iets wat daar sterk op lijkt), vervolgens een keuzemenu stamppot 

boerenkool & zuurkool , macaroni of chili con Korver. (Alleen het 

laatste heeft te maken met de originele maker, de beide Kool 

niet). 

 

Na deze hoofdmaaltijd werd het tijd om bij de dames alle witte 

iPhones uit te wisselen en maakten we ons op voor het nagerecht, 

koffie/ thee met zeer speciale cupcakes. Om het niet te laat te 

maken voor ons aanwezige ere-lid Gerrit Visser met zijn lieve partner en oud lid Jan Visser 

die ook aanwezig was, werd er na een korte toespraak, direct over gegaan op de 

spelletjesavond.  

Dit duurde tot 23:59uur en in het laatste half uur werd de boel weer redelijk netjes aan 

kant gemaakt en schoon opgeleverd. 

 

Maar dan, de klapper voor beide dorpen; op zaterdag 15 februari werd de 10e editie van 

de dorpsveiling georganiseerd in de gymzaal van het dorpshuis de Vang.  

Vanaf 19:30uur begon de zaal langzaam vol te lopen en zeker in het eerste uur werden er 

zeer goede zaken gedaan door de talrijke aanwezigen.  
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Tevens was er scherp toezicht door notaris Aad Overtoom, die ons af en toe met een luide 

bel-slag weer tot de orde riep. (Het kan ook best zijn, dat dit voor een extra prijs was...) 

 

 

En de enthousiaste veilingmeester 

Menno Haaksma (die nog even snel 

undercover in de leer was geweest 

in een naburig dorp waar ook een 

veiling werd georganiseerd) begon 

van kiet af aan met snelle biedingen 

rap de kavels af te lopen.  

 

Dat betekende om 21:30uur een 

ruime 7.000 euro in kas en toen 

waren we met de kavels pas op de 

helft.  

 

Omgerekend zouden we dan op ongeveer op een eindtotaal van 14.000euro uitkomen. 

 

 

Maar u kent wellicht het oud 

Hollandse spreekwoord; “als de 

drank is in de man, is de wijsheid 

in de kan”, dus nadat de tap 

open ging, bleken er her en der 

toch meer muntjes in de diverse 

portemonnees te zitten. Met een 

eindsprint die uiteindelijk een 

super eindopbrengst opleverde 

(die in elk geval mijn 

verwachtingen overtrof) van 

ongeveer 22.630 euro 

gezamenlijk voor beide 

verenigingen!  

 

 

Ik wil daarom namens het bestuur van de s.v. DESS (en wellicht ook namens ’t Ploetertje) 

niet alleen het veilingcomité, ‘de vliegende vlinders’, dorpshuis de Vang, veilingmeester 

Menno Haaksma, notaris Aad Overtoom, alle overige sponsoren & betrokkenen, ook U uit 

de gemeenschappen Sijbekarspel & Benningbroek en mensen uit de andere windstreken die 

hieraan meegeholpen hebben, hartelijk dank zeggen! Dankzij uw toewijding, giften en 

steun kan niet alleen onze sportvereniging DESS, maar ook zwembad ’t Ploetertje blijven 

bestaan en daar zijn wij u bijzonder dankbaar voor! Chapeau! 

 

Johnny Jacobs 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 23 Februari  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  12832 DESS 1 – Oudesluis 1 L.E. de Groot 

      

                                                                        

                                                        Zondag 23 Februari  Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 10.00   9.00 73813 SEW VE2 – DESS VE1  

 12.00 11.00 62149 West-Frisia 5 – DESS 2  

 13.00 12.00 20806 ASV’55 DA1 – DESS DA2  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 08-02-2014  

  

  

Hele Programma  Afgelast  

  

  

  

Uitslagen  zondag  09-02-2014  

  

  

Hele Programma  Afgelast  

  

  

  

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 2 Maart  Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  20791 DESS DA2 – de Blokkers DA1  

      

                                                                        

                                                            Zondag 2 Maart  Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 12.00 11.00 207705 SEW DA1 – DESS DA1  

      

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 15-02-2014  

DESS ME1 – Alw. Forward ME3 1-1 

DESS D1 – Westfriezen D6 4-3 

DESS MC1 – Andijk  MC1 1-0 

Hollandia F2 – DESS F1 4-4 

Woudia F2 – DESS F2 4-0 

RKEDO C2 – DESS C1 4-2 

Uitslagen  zondag  16-02-2014  

THB 1 – DESS 1 3-0 

DESS 2 – Westfriezen 5 0-4 

DESS B1 – VVW B1 1-1 

DESS DA1 – Victoria O DA1 5-4 

VVW DA1 – DESS DA2 2-5 

  

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            Valerie Reus – Sandra Burrei 

 6 april                  Merel Sas – Tess Karsten 

4 mei               Irene Slagter – Mandy Vlaar 

 

Meiden, hierbij de data wanneer jullie in de keuken 

van de DESS-kantine verwacht worden.  

Als je niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen.  

Het duurt van 13.30 uur tot ca. 17:00 uur. 
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Dess Dames 1 – Victoria O Dames 1 
 

Na een tijdje niet meer te hebben gevoetbald ivm winterstop en het slechte weer, spelen we 

vandaag weer een wedstrijd. Victoria O stond op ons programma.  Voor de winterstop hebben we 

tegen hun gelijk gespeeld, dus we wisten dat er een zware pot voor de boeg stond. En daarnaast 

hebben we ook nog weinig kunnen trainen vanwege het weer, dus onze wilskracht en 

doorzettingsvermogen werd op de proef gesteld. Voor deze pot moesten we onze keeper missen, 

dus Sharon verving deze plaats. We begonnen met de volgende opstelling: 

 

     Sharon 

   Renate  Lotte  Eva           

     Roos  

   Marije  Delia  Michelle 

   Anne  Vera  Rosalie 

 

We waren vanaf het begin aan elkaar gewaagd. De acties kwamen van beide partijen. Sharon wist 

het doel goed te verdedigen en gaf coaching aan de speelsters, zodat de tegenpartij niet het 

doelgebied kon komen. Na ongeveer 20 minuten wist Michelle vanaf de linker zijkant met een mooie 

boog de bal in het doel te krullen (1-0). Helaas wist Victoria O toch door onze verdediging te breken 

wat resulteerde in een 1-2 voor de rust. 

In de rust werden er wat wissels toegepast. Deze strijd mochten we volgens Nico niet verliezen. De 

tweede helft ging helaas minder goed van start dan de eerste helft, wat helaas zorgde voor nog twee 

tegendoelpunten (1-4). Het laatste kwartier werd er nog een wissel toegepast. Rosalie kwam er gelijk 

met veel spirit in en wist al snel te scoren (2-4). We kregen weer wat hoop, maar we waren er nog 

zeker niet. Door onze wilskracht en de coaching wisten we veel druk te zetten op Victoria O. Ze 

wisten het niet meer… De bal kwam vanuit Dess voor het doel en een speelster van Victoria O wist in 

haar eigen doel te scoren (3-4). En andere speelster van Victoria O deed dit na, waardoor we gelijk 

kwamen te staan (4-4). De laatste minuten werden wel heel erg spannend. De wissels kwamen uit de 

dug-out en Cor en Nico stonden vol adrenaline ons aan te moedigen. We mochten nu in ieder geval 

niet meer verliezen, maar een doelpuntje erbij zo heel fijn zijn. Vera wist dit waar te maken! In de 

laatste minuten  scoorde ze het winnende doelpunt (5-4). We hadden totaal aan het begin van de 

tweede helft totaal niet meer verwacht! En waren hierdoor super blij en trots! We bedanken wel de 

speelsters van Victoria O ;).  

 

# 12 Marije   
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DESS DA2 – WOUDIA DA1 
 

HALLO TROUWE LEZERS VAN MIJN WEKELIJKSE COLUM , HIER KOMT WEER 

EEN SUPER INTERESSANT VERHAALTJE:  

Vandaag mochten wij het (alweer) opnemen tegen de dames van Woudia en dit keer voor het 

echie. We strijden namelijk om het kampioenschap met de 5 beste teams uit onze competitie. 

Dat moet lukken.  

Denise ging de eerste helft op doel en Veertje kwam ons team weer versterken. De wedstrijd 

kon beginnen! Het zonnetje scheen en we hadden super veel toeschouwers (lees: geen). Al 

snel werd Wieneke (met een schouderduw hahaha) naar de grond geduwd en kregen wij een 

penalty mee. Iris schoot hem heerlijk het doel in wat er voor zorgde dat wij op een 1-0 

voorsprong kwamen, jeeej.  Na dit doelpunt gebeurde er niet zo heel veel. Maar daar was 

opeens een gruwelijke aanval en Lydia schoot met veel overtuiging de 2-0 binnen. En daar 

was Vera om ons te laten zien waarom ze ook alweer mee deed: 3-0, jeeeeej! Gelukkig kreeg 

ik ook nog mijn minute of fame omdat Denise dacht dat ik het doelpunt had gemaakt. Jammer 

genoeg stond ik al een kwartier niet meer in het veld hahaha.  

Rust. (Oja, voor de wedstrijd kregen we de trainingsopkomst van de eerste seizoenshelft te 

horen. Ik denk dat ik voor meerdere mensen spreek als ik zeg dat ik me een beetje schaam 

voor het weinig komen trainen. Sorry Jel & Nico!) 

De tweede helft verdedigde Lyd ons doel, dank je wel! Na veel geklungel voor het doel van 

de tegenpartij was daar Rosalie met een heerlijk doelpunt, 0-4! Om het feest compleet te 

maken, knalde Vera na een super lekkere voorzet van Iris de 0-5 binnen!  

Het enige wat niet helemaal eerlijk is, is dat het nu lijkt alsof we met 5-0 gewonnen hebben. 

Helaas heeft Woudia in de tussentijd ook nog 2x gescoord maar niemand weet meer wanneer 

dit precies gebeurde.  

Dit maakt ook helemaal niet uit want de eerste echte overwinning van dit jaar is binnen! 

Volgende week staan de meiden van Blokkers op het programma waar we uiteraard ook van 

gaan winnen! 

Lisa  

 

 

 

Tanken bij Total, U helpt s.v. DESS !! 
 

Vanaf heden liggen er op de bar in de kantine Total Clubkaarten. Met deze clubkaarten kan iedere 

DESS-fan spaarpunten voor s.v. DESS krijgen wanneer deze bij Total tankt. Deze spaarpunten worden 

aan het eind van ieder seizoen omgerekend naar een mooi sponsorbedrag en dit wordt dan 

uitgekeerd aan s.v. DESS. Hoe gaat dit nu in zijn werk, wat moet je er voor doen? 

 

Je haalt de gratis Total Clubkaart op bij ons in de kantine (deze is ook gratis te verkrijgen bij een Total 

tankstation), tankt bij Total en laat je Total Clubkaart zien. Wanneer de spaarkaart minimaal één keer is 

gebruikt, registreer je je kaart online via de volgende link:  

 

http://senioren.voetbal.nl/total-clubactie 

Hier kan je aangeven dat je voor s.v. DESS spaart en gaat (niet alleen voor jezelf dus, maar) ook de 

teller voor s.v. DESS lopen. 

Eenvoudiger kan bijna niet! 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 

 

Zaterdag 22-02-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  173364 DESS F1 – VVS’46 F3 Sandra Burrei 

 10.00  173184 DESS F2 – Woudia F2 Marloes Keesom 

 11.30  191597 DESS D1 – SEW D2 Anita v Arem 

 13.00  198878 DESS MC1 - SV Spartanen MC1 John Keesom 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

      

      

      

      

 

Zaterdag 01-03-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

      

    Nog niks  

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

      

      

      

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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TOERNOOIENAGENDA JEUGD 2014: 

 

Zaterdag 19 april   Berkhout    B1 – C1 – D1 
 

Zaterdag 19 april   Grasshoppers    ME1 – F1 – F2 
 

Zondag 18 mei    Blokkers    ME1 – MC1 
 

Vrijdag 23 mei    Medemblik    ME1 – MC1  
 

Zaterdag 24 mei    Asonia     F1 – F2 – D1  
 

Zondag 25 mei    Medemblik    C1 
 

2 t/m 7 juni     DESS voetbalweek   alle teams 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wedstrijdverslag DESS B1 – VVW B1 

 
Zondag 16 februari mocht de B1 eindelijk weer eens spelen en wel tegen de koploper die 

alles met overtuigende cijfers tot nu toe had gewonnen. Dit gaf ons stof tot nadenken en 

deed ons dan ook besluiten om met een andere opstelling te gaan starten dan anders iets 

meer verdedigend met als het spel het toe liet de aanval opzoeken. De wind was minder dan 

de dag ervoor maar deed ons toch besluiten om de eerste helft voor wind mee te kiezen. We 

stonden goed op onze posities en stonden kort dekkend bij de tegenstander toch konden we 

niet voorkomen dat VVW scoorde waardoor we dus 0-1 achter kwamen. We waren nu feller 

en waren van plan om de schade niet verder te laten oplopen. Dit lukte ons redelijk en we 

hielden ons goed staande waardoor we ook zelf konden aanvallen en gevaarlijk konden zijn 

zelfs zo gevaarlijk dat Nick V in het strafschop gebied van VVW werd neer gehaald wat ons 

een terechte penalty opleverde. Deze werd goed binnen geschoten door Robin waardoor de 

stand nu weer gelijk was 1-1. Dit werd tevens de ruststand. In de kleedkamer bespraken we 

de eerste helft en dat we zo als we de eerste helft speelde ook de tweede helft moesten 

spelen wilde overeind blijven. De tegenstander wist niet zo goed om te gaan met de wind in 

de rug en haalde er niet zoveel voordeel mee. De frustratie bij VVW begon toe te nemen en 

ze begonnen ook al aardig commentaar op elkaar te krijgen wat hun spel niet te goede 

kwam. Het werd er gespeeld op onze helft maar ook wij braken er een aantal keer goed uit 

en waren dan ook een paar keer gevaarlijk met zelfs een paar 

kansen om te scoren. Helaas gebeurde dat niet maar ook VVW 

scoorde niet meer terwijl die in de slotfase ons aardig onder 

druk zette. Hier boven staan maar twee namen maar de 

complimenten gaan naar het volledige elftal want wat heb ik 

een inzet gezien en strijdkracht als we dit spel vol houden dan 

draaien we mooi mee in deze tweede klasse.  

 

Groetjes  Maickel  

 
 

                                 RKEDO C2 + scheidsrechter – DESS C1 
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Zaterdag jl moesten we aantreden tegen RKEDO C2 en dit is net als alle andere tegenstanders in 

onze poule een sterke tegenstander. Nu zult u bij U eigen denken, wat een rare koptekst zeg, 

maar ik zal het, tussen de regels door, proberen uit te leggen over het hoe en waarom. 

Ondergetekende is de laatste die een scheidsrechter aan gaat vallen om zijn foutieve beslissingen 

( want een scheidsrechter maakt, net als de spelers op het veld, ook fouten), wanneer echter “de 

man in het zwart” bewust foutieve beslissingen gaat nemen, ja dan wordt zelfs, de anders uiterst 

rustige coach, een beetje boos, maar hierover later meer. 

Ondanks de stormachtige wind begonnen we goed aan de wedstrijd en al snel bleek dat DESS de 

absoluut bovenliggende partij was en wat al snel resulteerde in een treffer van Brian, die netjes 

profiteerde van een bloopertje van de keeper en beheerst de 0-1 binnenschoot. Zo  kregen we 

nog zeker 5 a 6 open kansen via Luuk B en Brian, maar een tweede treffer zat er fff nog niet in. 

We hadden de wedstrijd onder controle, Huub, Klaas, Sam en Thijs waren heer en meester op het 

middenveld, maar ja als je bij RKEDO voetbalt, voetbal je niet 

alleen tegen 11 jongens, maar ook nog tegen een hele grote 

jongen (scheids). 

Halverwege de 1
e
 helft toucheerde Thijs (na de 1

e
 aanval van 

RKEDO) heel licht zijn tegenstander  “in de 16”  en die ging wat 

moeizaam en uiterst komiek, maar gewillig liggen en bij  hullie  is 

dat geheid een penalty. Dave zat er dicht bij maar kon de 1-1 niet 

verhinderen en dat Brian 5 min. later echt getorpedeerd werd op 

randje 16, wuifde de scheidsrechter uiteraard weg. 

Toch kwamen we weer op voorsprong, na goed doorzetten van 

Luuk B, na een mooie pass van Huub, redde de keeper in 1
e
 

instantie nog fraai en viel de bal pardoes voor de geheel 

vrijstaande Klaas, die kon vervolgens simpel de bal intikken en 

deed dat ook bekwaam. ( mooie schijnbeweging Klaas, die 1
e
 

poging, dat je bewust over de bal heen maaide☺) en dat 

betekende de 1-2 dus. 

Vlak voor tijd maakte RKEDO uit het niets nog de 2-2, verdiend was het niet, maar hij telde wel en 

eigenlijk hadden we al minimaal 2-5 voor moeten staan. 

In de 2
e
 helft konden we niet meer helemaal brengen wat de in de 1

e
 helft wel konden, maar 

desondanks kwamen we niet in de problemen, maar creëerden zelf ook geen open kansen meer. 

Totdat de scheidsrechter tot ieders verbazing een vrije trap gaf op zo’n 25 mtr van ons doel, 

niemand van ons wist eigenlijk waarom hij die vrije trap gaf, maar het luidde wel de 3-2 in. 

Met nog zo’n 10 min. te gaan gaf Klaas een uitstekende pass op de op snelheid liggende Luuk B, 

de grensrechter vlagde 5 tellen later nog wel voor buitenspel, op appelleren van de laatste man 

van RKEDO overigens maar de scheidsrechter wuifde het vlaggen hiervoor in 1
e
 instantie weg, 

maw hij vond het geen buitenspel situatie, maar toen Luuk de 3-3 maakte ging ie alsnog naar de 

grens en keurde het doelpunt af. 

Dat het 1 minuut voor tijd nog 4-2 werd deed er eigenlijk niet meer toe, maar wij hadden toch wel 

een hele nare vieze smaak in de mond omdat, ons inziens, de leidsman wel een erg groot RKEDO 

hart bleek te hebben gezien het feit dat hij de wedstrijd, door zijn manier van fluiten behoorlijk 

beïnvloed heeft  in het voordeel van RKEDO. 

 

 

Roland 
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Wedstrijd verslag Hollandia F2 – DESS F1  

Op zaterdag 15 februari mochten we na de winterstop en twee afgelastingen eindelijk weer 

op pad. De verzameltijd was weer heerlijk namelijk om 8:30 om te vertrekken naar Hollandia 

om daar te gaan spelen tegen hun F2. Er stond een aardige harde wind maar dat was geen 

reden om het niet door te laten gaan. We waren mooi op dus konden we ons rustig 

omkleden en bespreken dat we nu in een zwaardere competitie waren ingedeeld omdat we 

zo goed hadden gepresteerd in de najaarscompetitie. Na het omkleden gingen we richting 

het veld. De scheidsrechter bepaalde dat we als bezoekers de eerste aftrap mochten nemen, 

we werden de eerste vijf minuten meteen sterk afgetroefd en kregen dan ook al snel drie 

tegen doelpunten om onze oren. Maar we lieten ons niet al teveel daardoor van de wijs 

brengen en toonde goed veerkracht en begonnen ook zelf te voetballen waardoor we nu 

ook zelf scoorde. Dat gaf ons weer een beetje meer vleugels waardoor we ook de 3-2 

konden maken. We bleven ontzettend hard werken en dat had tot resultaat dat we zelfs nog 

de gelijkmaker konden maken voor de rust. In de rust kregen we een hele fles vol met 

limonade en bespraken we hoe we het het beste konden gaan doen in de tweede helft 

omdat we nu wind mee hadden. Na de rust konden we beter ons eigen spel spelen met als 

resultaat dat we zelfs konden scoren zodat het nu 3-4 stond maar ook Hollandia bleef goed 

spelen waardoor het een leuke en spannende wedstrijd was. Helaas kon de tegenstander 

ook nog een keer scoren dus was het nu 4-4. Het bleef spannend en de scheidsrechter floot 

af bij deze stand wat natuurlijk een mooie uitslag was. Mijn complimenten gaan dan ook 

naar de spelers van onze F1. Jordi, Wout, Daniël,Jesse, Lars, Seth en Cas jullie hebben het 

heel erg goed gedaan.  

Tot volgende week  

Maickel  

Dess me1 –Always Forward me1 

We mochten dit jaar weer voor het eerst buiten voetballen. We mochten thuis. Maar om 

9.45 uur waren we nog maar met 6 meiden . Sandra ging even bellen Naar Megan en mijn 

mama ging fleur bellen. Megan lag nog lekker te slapen en Fleur wist nog niet zeker of ze 

mocht maar haar vader ging het vragen en jawel ze wou ons helpen. Zo iedereen was er. De 

eerste helft ging Alexandra op doel want Wies was ziek. Myrthe en Mariët gingen voor . 

Fleur en Megan gingen midden. De eerste helft bleef het 0-0. De tweede helft ging ik op doel 

want niemand anders wou. En Kim Alexandra en Fleur gingen achter. Esmée en Megan 

gingen midden. Myrthe en Mariët gingen voor . De tegenstander die tackelde  veel . maar bij 

kim lukte het niet want ze vielen zelf. We hadden wind in ons rug daardoor hadden we een 

doelpunt hoera maar de tegenpartij die 

had helaas  een doelpunt .en toen was 

de wedstrijd afgelopen en toen was onze 

eindstand     1-1.  

Groetjes Marit 
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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: 

 

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. 
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Ingezonden bericht betreffende de Volleybal tak 

Donderdagavond in de vang wat gebeurt daar nou? 

Nou dat is aan de foto s wel te zien. 

 

Er wordt fanatiek gevolleybald. 

Van half 9 tot ongeveer 22:00 uur worden er fanatiek wedstrijdjes gespeeld. 

Er wordt op deze avonden ook de nodige lachspieren gebruikt. 

Kortom een gezellige sportieve avond in de gymzaal van Dorpshuis de Vang. 

 

Groet een toevallige supporter. 


