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                    39e jaargang  Nr  17            
  

 

                    

         31 mrt 2014 
 
 
 

Jisp 1 – DESS 1 1-3  (23-3-2014) 
 

Vandaag stond voor de mannen van DESS 1 de lastige uitwedstrijd tegen Jisp op het programma. 

Thuis werd 0-2 verloren dus dat het moeilijk zou worden, daar hield men bij DESS rekening mee. 

Omdat het tweede niet hoefde te spelen kon ik vandaag over 14 spelers beschikken, wat een luxe! 

Jelle Klijnsma, Patrick Huijsman en Chris Keesom begonnen op de bank. Laatstgenoemde zou alleen 

in geval van nood invallen, omdat hij herstellende is van een blessure. 

 

Nadat de, van DESS-kant te slappe, warming-up had plaatsgevonden en de scheidsrechter de 

spelerspassen had gecontroleerd floot hij voor het beginsignaal en startte DESS met iets tegenwind 

de wedstrijd. Of het aan de matige warming-up lag of het Tiroler dancefeest van de avond er voor is 

niet duidelijk, maar DESS voetbalde zeer matig. Mede door de lastige wind bleek het moeilijk om 

fatsoenlijk op te bouwen. De passing was onzorgvuldig en de Jisp-spelers kregen teveel ruimte om te 

voetballen. Een Jisp-doelpunt kon niet uitblijven en werd na een minuut of 20 gescoord, 1-0. Daarna 

bleef Jisp de betere ploeg en werd DESS in de verdediging gedrukt. Jisp mocht een behoorlijk aantal 

corners nemen maar wist niet meer te scoren. Met kunst en vliegwerk hield de DESS-defensie de “1”. 

De laatste fase van de eerste helft was er wel wat verbetering in het DESS-spel waar te nemen en dat 

gaf goede hoop voor de tweede helft. 

 

In de tweede helft zat DESS vanaf het begin goed in de wedstrijd. Wel kreeg het nog een domper te 

verwerken, omdat Dirk Jan Doodeman met een blessure het veld moest verlaten en Patrick Huijsman 

was zijn vervanger. Niels Kuip, die niet lekker in de wedstrijd zat, werd kort hierna vervangen door 

Jelle Klijnsma. Beide spelers vielen goed in en mede door het goede DESS spel en de hulp van de 

wind, groeide bij DESS het vertrouwen in een goede afloop. Pieter Schuit en Ruben Kistemaker waren 

op dat moment de duidelijke aanjagers van de ploeg. Dat DESS zou scoren vanmiddag was op dat 

moment duidelijk en dat gebeurde dan ook. Eerst was het Dian Bakker (eindelijk) die een hoge 

voorzet met zijn hoofd binnen knikte en 5 minuten later was het Pieter Schuit die een vrije trap op de 

16 meterlijn met een bekeken bal in de linker benedenhoek tot doelpunt promoveerde, 1-2 voor 

DESS. Twintig minuten voor tijd verving Chris Keesom Kevin Slooten. Chris was niet meer te houden 

en ook hij viel goed in. Een aantal malen brak hij goed door over links en met wat meer overleg had 

DESS de bevrijdende derde treffer kunnen scoren. Jordy Kool liep namelijk een aantal keer goed mee 

maar werd door Chris overgeslagen. Toch scoorde Jordy de derde DESS-treffer na goed doorgaan van 

Chris. DESS was vastbesloten deze voorsprong niet meer weg te geven en de op dat moment 

uitstekend spelende DESS-verdediging, hield stand. DESS behaalde hierdoor, ondanks een matige 

eerste helft, een prima 1-3 overwinning. De tweede overwinning op rij is hiermee een feit en de 

volgende wedstrijd wordt gespeeld tegen HYS uit Haarlem. Deze ploeg wint de laatste weken alles 

wat er te winnen valt. Aan DESS de schone taak om deze geheel uit Turkse spelers bestaande goed 

voetballende ploeg, een nederlaag toe te brengen. De spelers van DESS hopen op de steun van vele 

DESS supporters tijdens deze wedstrijd die een beetje voelt als een interland. 

 

Ruud Wiersma 
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Veteranen: DESS - VVW 
 

Ongeslagen na de winterstop 

 

Het was wel even wennen aan de kleur van het nieuwe trainingsjack, maar sindsdien zijn we 

ongeslagen. Een enkeling loopt er weleens mee door het dorp en krijgt dan de opmerking: net goed 

die taakstraf voor jou, je mag ook bij mij wel even de tuin schoffelen. 

 

 
 

Onze sponsor in ons midden na de uitreiking van de trainingjassen met bijbehorende tassen. Er zijn 

geruchten dat we ook nieuwe schoenen krijgen. 
 

Gisteren tegen VVW hadden we natuurlijk moeten winnen, maar niet iedereen van ons is nog zo snel. 

Dat was wel even een smerige opmerking aan 1 van ons gericht (voetbalhumor). En als er dan ook 

nog drie jongens van 17 mee doen bij de tegenstander; van te voren hadden ze het netjes gemeld in 

de kantine en we gingen er natuurlijk mee akkoord. Af en toe hoorde je: PAP  waar moet ik nu 

staan………………. 

 

Thuis tegen Zwaagdijk 2 – 2, twee weken terug in Hauwert met 3 – 1 gewonnen met een wereldgoal 

van Frank Bergkamp Vlaar, verleden week 1 – 1 tegen KGB en gisteren als eindstand was 1-1, we 

staan verdienstelijk 5
e
 . 

 

En dan nog dit: verleden week tegen KGB was er een incident met een speler van ons waar wij niet 

achter staan, niet iedereen had daar kennis van op dat moment. Met zijn verbale gedrag is een grens 

overschreden wat wij heel erg betreuren en echt niet past in onze normen en waarden. Dit was geen 

voetbalhumor zoals boven omschreven. Zo gaan wij niet met elkaar om. 

 

Groeten Sjaak Mulder. 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 6 April Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  13118 DESS 1 – HYS 1  C.A.M. Huisman 

A 11.45  202485 DESS B1 – ALC B1 Wiegert Kistemaker 

A   9.45  207943 DESS DA1 – SEW DA1 Roland Bontekoning 

                                                                        

                                                            Zondag 6 April Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 10.00   9.00 73622 Berkhout VE1 – DESS VE1  

 11.30 10.30 63455     De Zouaven 6 – DESS 2  

 12.00 11.00 207648 De Blokkers DA1 – DESS DA2  

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 22-03-2014  

DESS F1 – West-Frisia F2 4-1 

DESS C1 – West-Frisia C2 1-1 

Zouaven ME1 – DESS ME1 2-1 

SEW D2 – DESS D1 2-8 

Spartanen MC1 – DESS MC1 1-1 

SpartanenF7 – DESS F2 0-5 

Uitslagen  zondag  23-03-2014  

Jisp 1 – DESS 1 1-3 

de Blokkers B1 – DESS B1 n.g. 

DESS VE1 – KGB VE1 1-1 

DESS DA1 -  VVS’46 DA1 2-3 

Woudia DA1 – DESS DA2 0-5 

    

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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 WEDSTRIJDPROGRAMMA  

   Zondag 13 April Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 10.00  73779 DESS VE1 – Andijk VE1 Bas o.d. Kelder 

A 11.45  60989 DESS 2 – ALC 2 Rene Aaij 

A 14.00  207914 DESS DA2 – VVW DA1 Jan Kok 

                                                                        

                                                            Zondag 13 April Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00    10919 HOSV 1 – DESS 1 R. Kooy 

 11.00 10.00 202577 VVW B1 – DESS B1 Nick K. en Timo 

 11.15 10.15 207770 Victoria O DA1 – DESS DA1  

 

 

                                     

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 29-03-2014  

DESS F1 – HSV Sport F2 2-3 

DESS ME1 – Spirit’30 ME1 1-4 

DESS C1 - de  Zouaven C5 2-2 

DESS F2 – de Zouaven F9 1-1 

West-Frisia D4 – DESS D1 2-2 

WSW MC1 – DESS  MC1 4-4 

Uitslagen  zondag  30-03-2014  

DESS VE1 – VVW VE1 1-1 

DESS 2 – West-Frisia 5 6-0 

DESS DA1 – KSV 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  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 

 Zaterdag   14 juni          Rabo fietstocht 

 
 
 
 

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 1 april Dinsdag 6 mei Dinsdag 10 juni 

Bert de Vries 

Casper Smit 

Cliff Bean 

Gerrie Moolevliet 

Krijn Koning 

Nick Veltrop 

Ronald ten Pierick 

Marco Kremer 

Martin Wiersma 

Matthijs Rood 

Michel Verhoeven 

Nick Karsten 

Patrick Huijsman 

Sjoerd Beuker 

Timo Kool 

Armand Weldam 

Erik Bark 

Frederik van der Ven 

Junior Karel 

Marcel Bartels 

Mark Vlaar 

Rob van Aarst 

Vincent Vriend 

 
 
 
   

 

Kantinelijst MC1 

 

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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RAMEN RAMEN RAMEN RAMEN 

LAPPENLAPPENLAPPENLAPPEN    
Wie wil ons, een uurtje,  helpen op 8 april de ramen 

te lappen. 

We beginnen om 19.00 uur. 

Vele handen maken licht werk! 

Elly de Boer tel. 591840 

Afra Appel tel. 591803 

  

Bvd, groetjes Afra 

 

 

 

 

 

 

DESS DA1 – KSV DA1 1-1 

Op deze stralende zondagmiddag mochten wij voor de zoveelste keer aantreden tegen KSV. 

We moesten het zonder Eva doen wegens ziekte, waardoor de opstelling last-minute nog werd 

veranderd.  Delia, Vera, Anne en Michelle begonnen in de wissel. 

Het begin van de eerste helft verliep erg chaotisch, veel balverlies, geen passes op maat, geen echte 

kansen. KSV brak een aantal keer gevaarlijk door, maar dit resulteerde gelukkig niet in een doelpunt. 

De opstelling was totally different, waardoor het af en toe ook echt zoeken was naar elkaar en lastig 

om een aanval te creëren. Lotte stond in de spits en brak goed door, helaas geen goal. Anne kwam 

erin voor Sharon waarna Lotte weer laatste man werd. Delia kwam erin voor Eliane en Vera voor 

Marije. Het was Vera die na een mooie pass van Rosalie de 1-0 wist te maken.  

Nico moest weg wegens een feest dus Jelle nam de coaching over en gaf tips ter verbetering van ons 

spel. Michelle kwam erin voor Rosalie en gaf een aantal goede voorzetten, maar helaas geen echte 

kansen. We kwamen steeds niet lekker in de wedstrijd en wisten de wedstrijd niet naar onze hand te 

zetten. Ongeveer tien minuten voor tijd werd er hands gemaakt in het 

strafschopsgebied waarna de scheids een penalty tegen gaf. Deze zat er helaas 

in 1-1. Hierna slaagden we er niet in de supporters en onszelf te trakteren op 

een overwinning. De kansen op de titel worden nu wel kleiner helaas, dus we 

zullen aan de bak moeten de volgende wedstrijden.  

 

Eliane  
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WOUDIA VR1 – DESS VR2 

Het was wederom een waanzinnige mooie zondagmorgen om te voetballen. We hadden maar net 

genoeg mensen om de wedstrijd te spelen, dus nam Denise versterking mee. Nog half geblesseerde 

Leo stond de hele wedstrijd op doel, topper!  

Het grootste gedeelte van de eerste helft heb ik gemist, maar de 0-0 stand bij aankomst gaf aan dat 

er waarschijnlijk niet veel spannends gebeurd was. Maar daar was Tessa met een heel aparte 

knal/pass waarna de bal zomaar in het doel rolde, 0-1 whoohoo!  

Rust 

De tweede helft was Lisa er weer maar moest de zieke Denise naar huis (en haar versterking dus 

ook). Dit betekende dat we ook de tweede helft zonder wissels moesten bikkelen. Gelukkig hadden 

we super veel aanhang die voor de nodige sfeer zorgde. De aanmoediging langs de lijn hadden we 

blijkbaar nodig, want daar was Juud met -0-2! En daar was Lisa met de 0-3! Niet veel later gaf Juud 

een prachtige voorzet waarna Maartje de 0-4 kon binnenkoppen. Maart krijgt dus nog 3x! 

McDonald’s van Ruben! Om het feest compleet te maken maakte de tegenpartij hands in het 

strafschopgebied, dus kregen wij een strafschop mee! Tessa knalde hem heerlijk in de rechterhoek 

wat de stand op 0-5 bracht. Dit was ook de eindstand.  

We zijn na deze overwinning weer een inimini beetje dichterbij het kampioenschap gekropen! 

Volgende week mogen wij de hele zondag in ons bed liggen maar zondag 6 april om 11.00 uur is het 

zover, de wedstrijd waar het allemaal om draait: BLOKKERS VR1 – DESS VR2! Kom dus allen kijken 

naar dit voetbalspektakel en juich, spring, schreeuw, lach en help ons mee naar de overwinning!   

Lisa  
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                       Zaterdag 26 april 2014  
 
                                         PROGRAMMA: 
 

• 12.30 - 13.00 uur   inschrijven teams spelletjes bij DESS 
  (groepjes bestaan uit min. 5 en max. 7    
kinderen (t/m groep 8 basisschool) en 1  
volwassen begeleider) 

 
• 13.30 - 16.00 uur aanvang spelletjes 

 
• 15.00 - 17.00 uur kofferbakschieten 

 
• 16.00 – 17.00 uur  spijkerbroekhangen voor volwassenen 

                                      
• 17.00 uur               prijsuitreiking  

                       einde middagprogramma DESS veld 
 
 

---- hele middag springkussen aanwezig ---- 
 

 
 
 

•  
•  
•  
•  
•  

 
 

• 17.00 uur de Vang open 
 

• 19.00 uur     aanvang avondprogramma in de Vang  
 

• 19.00 - 21.00 uur  KARAOKE jeugd  
 

• 21.00 – 02.00 uur  KARAOKE volwassen + muziek ……. 
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               Zaterdag 26 april 2014 
 
 
 
 

Omdat de Oranjevereniging 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 zijn, maar aan jong en oud is gedacht om te zorgen dat 
het feest ondanks alles toch in eigen dorp gevierd kan worden.  
Houd uw brievenbus in de gaten! 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      OPROEP!  OPROEP!  OPROEP!  OPROEP!  OPROEP!  
 
Vindt u het ook belangrijk dat de Koningsdag 
in Benningbroek / Sijbekarspel blijft bestaan en heeft u tijd over  
waarin u zich hard wil maken voor bovenstaande? 
Neem dan contact op met iemand van de Oranjevereniging, 
kermiscomité, de Vang of DESS. 
Het zou super zijn als er een nieuw comité zou ontstaan dat deze 
activiteit op zich wil nemen. 

 
 



 

ODESSA                                                                                                                                11 

 
 
Dess MC1 tegen Spartanen MC1     22 maart 2014 

En de wedstrijd is begonnen Spartanen neemt de aftrap ze vallen aan Karlijn weet de bal te 

veroveren. Karlijn speelt over naar Irene, Irene gaat richting doel van Spartanen speelt over naar 

Karlijn ze schiet en een goede redding van de keeper van Spartanen. Spartanen weer aan bal ze gaan 

richting doel maar ze worden onderschept door de middenvelders van Dess, we vallen aan. De 

Spartanen delen een duw uit er word gevloten en er volgt een stuiterbal, Dess aan bal richting doel 

van Spartanen maar de laatste man van Spartanen weet de bal te krijgen. Spartanen gaat weer 

richting doel ze schieten en een geweldige redding van onze keepster Anna Hovenier, Anna schiet de 

bal naar voren Merel krijgt de bal in de voeten ze schiet op doel van Spartanen en ze mist. Merel 

word gewisseld voor Sandra. Dess krijgt een vrije trap Lisa neemt ze geeft de bal een knal Irene 

stormt op het doel van Spartanen af maar ze redt het net niet, Spartanen weer aan bal maar ze 

worden onderschept door Dess. Irene aan bal ze gaat richting doel van Spartanen met de verdediging 

in de rug Irene doet een 1-2 tje met Karlijn Jelle zegt: ‘kijk dat is goed’ de keepster van Spartanen 

duikt naar de bal en heeft hem. Spartanen heeft de bal en gaat richting doel van Dess onze keepster 

Anna rent op de bal af en weet hem te pakken. Dess heeft de bal er word gewisseld door Spartanen, 

Irene aan de bal ze rent op het doel van Spartanen af en ze scoort!!! 0-1 voor Dess, Lara van de 

Spartanen valt aan en mist het doel maar de bal is nog niet uit en ze proberen weer te scoren Margot 

weet de bal weg te krijgen. Spartanen weer aan bal maar onze voorstopper Loïs weet de bal weg te 

schieten Dess valt aan maar wordt onderschept door Spartanen ze gaan naar het doel van Dess ze 

schieten op doel Anna kan niet meer bij de bal en  het is 1-1. Dess aan bal Sandra gaat naar voren 

maar komt niet ver de Spartanen gaan weer richting doel van Dess inmiddels is Margot gewisseld 

met Tess, Tess schiet de bal weg maar de Spartanen weten de bal aan te nemen en gaan weer naar 

het doel van Dess, Bente weet de bal af te pakken en paast de bal naar Karlijn die de bal doorspeelt 

naar Sandra, Sandra speelt naar Sabine die langs één van de Spartanen weet te komen maar dan 

komt een Spartaanse verdediger Sabine tegemoet en ze is de bal kwijt. De Spartanen gaan weer naar 

het doel van Dess ze schieten naast en het is een achterbal Tess neemt en paast naar Bente die de 

bal doorspeelt naar Karlijn die de bal meegeeft aan Marloes. Marloes draait om de verdediging van 

de Spartanen speelt naar Karlijn ze schiet en de keepster weet de bal te pakken, ze schiet de bal het 

veld in Dess krijgt de bal en er word gevloten de wedstrijd is afgelopen gelijkspel 1-1. 

Groetjes Bente en ik geef de pen door aan Sabine. 
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Verslag ME 1 

 

Vandaag moesten we tegen de bovenste voetballen. Myrthe was er niet want 

die was ziek. Ook Alexandra en Esmee en ik waren niet zo erg lekker en Marit 

heeft nog last van haar enkel. Maar wij wilden evengoed graag voetballen!  

De wedstrijd begon en we wisten allemaal niet wat we moesten doen. Toen na 

de aftrap kreeg de tegenpartij de bal en het werd meteen al 0-1. Onze coach 

werd een beetje boos, maar gelukkig ging het daarna veel beter. Dat kwam 

omdat Megan en Kim en Marit en Alexandra heel goed gingen verdedigen. Pas 

veel later scoorde de tegenpartij nog een keer. Met Fleur en Esmee ging ik naar 

voor. Toen kon ik de bal afpakken en nam ik die mee naar voor en we hadden 

een doelpunt! Niet iedereen had door dat we hadden gescoord. De ruststand 

was 1-3. 

Na de rust wilde de tegenparij weer scoren, maar Wies was telkens beter. Ze 

hield heel veel ballen tegen. We kregen nog maar 1 doelpunt tegen. Jammer 

genoeg konden wij niet meer scoren. Wel met de penalties, want toen scoorden 

Megan en Kim en ik nog een keer. Het was toch best een leuke wedstrijd. 

Volgende week proberen we te winnen. Hopelijk is er dan niemand meer ziek of 

geblesseerd. 

 

Groetjes van Mariët 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 05-04-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  215302 DESS F2 – Always Forward F8 Sandra Burrei 

 10.00  200890 DESS ME1 – VVS’46 ME1 Jaimy Vlaar 

 11.30  195427 DESS D1 – West-Frisia D4 Anita v Arem 

 13.00  199372 DESS MC1 – WSW MC1 John Keesom 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09.30 08.30 179582 HSV Sport1889 F2 – DESS F1 Jordi,Wout 

 13.00 12.00 188929 Zouaven de C5 – DESS C1 Thom,Huub 

      

 

Zaterdag 12-04-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  180126 DESS F1 – Hollandia F2 Huub Alkema 

 11.30  189173 DESS C1 – RKEDO C2 Maickel de Boer 

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

10.1045 09.00 08.00 215303 Grasshoppers F3 – DESS F2 Siebe,Karel 

 10.15 09.15 200954 Dindua ME1 – DESS ME1 Kim, Myrthe 

 11.30 10.30 196191 Westfriezen D6 – DESS D1 Daan,Peter,Max 

 12.30 11.30 199465 Avv Andijk MC1 – DESS 
MC1 

Benthe,Lois,Anna,Marloes 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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Zaterdag 14 juni 2014 organiseert Rabobank Hoorn-Midden 
Westfriesland de jaarlijkse Rabo Fietssponsortocht.                          
Samen op de fiets in het prachtige West-Friesland.                    

Nadere informatie volgt later nog. 
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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: 

 

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. 

 
 


