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                    40e jaargang  Nr  1            
  

 
                    

         18 aug 2014 
 
 
 

 

Van de Voorzitter 

 

Beste lezers, 

 

De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer op, de scholen zijn zelfs weer 

begonnen en op de dag dat ik dit stukje schrijf (maandag 18 augustus), lijkt het er sterk op 

dat de herfst reeds zijn intrede heeft gedaan. 

Afgelopen week begon voor het bestuur weer het voorbereidende werk op het nieuwe 

voetbalseizoen 2014/ 2015 met een uitgebreide bestuursvergadering en jl. zaterdag was er 

een klussendag voor alle leden gepland. Helaas was wederom de constatering dat er niet 

veel leden aanwezig waren en daarom des te meer hulde voor de mensen die er wel 

waren. Natuurlijk is een zaterdag voor sommige een werkdag, maar als dan ook nog de 

volledige jeugd het af laat weten? Maar goed, dit gezegd hebbende en even doorgaan op 

diezelfde jeugd; op vrijdag 22 augustus is er een bijeenkomst gepland voor alle 

jeugdtrainers en coaches. Op zaterdag 6 september is het Gemeente Medemblik toernooi 

voor de F1, de E1 en de ME1 en op maandag 15 september staat een instructie voor 

jeugdscheidsrechters gepland.  

 

Het verbaasd mij elke keer, die vrijwilligers, die hebben de afgelopen tijd ook niet 

stilgezeten. Dat kan eigenlijk ook niet, want er is altijd wel wat te doen rondom onze 

velden, maar toch. Neem bijvoorbeeld de velden, die liggen er toch weer prachtig bij? 

Maar wat dacht u van de container bij de weg zetten, de goederenstroom, biervoorraad, 

het clubblad, het oud papier, de schoonmaak etc. etc. alles lijkt zo vanzelfsprekend, maar 

dat is het niet. Hartelijk, hartelijk dank hiervoor. 

 

Echter, het bestuur heeft de afgelopen maanden ook niet achterover geleund; 

Zo regelde Marcel mede de Koningsdag, was Afra weer zeer druk met de voetbalweek, is 

Jan Peter deze zomer bezig geweest met het kietelen van de sponsoren en was daardoor 

een graag geziene klant bij de kledingleverancier, hadden Charlotte & Marleen een 

uitdaging met onze algehele ledenadministratie en hebben Cor en ik een gesprek gehad 

met de gemeente Medemblik over o.a. het in zeer slechte staat verkerende hekwerk 

rondom het A-veld, de veel te hoge bosschages bij de parkeerplaatsen en de defecte 

lantaarnpaal op het terrein nabij de uitgang. Het blijkt ook voor de gemeente op dit 

ogenblik lastig, om echte toezeggingen te doen. Dit vanwege de forse bezuinigingen. 
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We moeten dus nog even wachten dat ons hekwerk wordt verbetert, want voor vervanging 

is écht geen geld. De bosschages worden wel aankomende winter aangepakt en de straat 

verlichting mogen we ditmaal helemaal zelf bekostigen. Dit laatste kost ong. 400 euro, 

echter we vinden het van doorslaggevend belang, dat een ieder na de training veilig 

richting kleedkamer of huis kan gaan. Dan kunnen de 12x 500 Watt lampen ook eerder uit 

en hebben we de kosten snel terugverdiend. 

 

Over kosten gesproken; het opknappen van de kleedkamers is verkozen boven de aanschaf 

van een kunstgras trapveldje (boardingveldje). Er is besloten om dit nog een jaartje uit te 

stellen om zo goed door te kunnen sparen. Der vereniging kan dan volgend jaar inschrijven 

en meedoen met de muntenaktie bij meneer DEEN, dit genereerd ook weer geld. Het 

kunstgras boardingveldje komt er dus uiteindelijk wel. Planning is nu medio 2015. 

 

Mijn vraag aan de leden of er interesse is voor het opzetten van een ‘zaalvoetbaltak’ is een 

beetje blijven hangen. Wederom doe ik dan hierbij de oproep om een bestuurslid even aan 

te spreken of hier voor het seizoen 2015/2016 interesse voor is. De Bloesem in Wognum 

zou dan bijvoorbeeld een mooie zaal -en thuis locatie zijn. Wordt vervolgd. 

 

Medio oktober staat weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering (JALV) gepland. In deze 

Odessa vind u alvast de jaarvergadering 2013 notulen en het licht gewijzigde huishoudelijk 

reglement (HHR). Zodat u alles op uw gemak kan doorlezen en zo uitermate voorbereid 

aanwezig kan zijn op de JALV.  

 

Voordat ik dit stukje ga beëindigen, wil ik u allen oproepen op vooral aanwezig te zijn bij 

de eerste thuiswedstrijd van de Heren 1 op zondag 7 september. Waarom dan? Welnu, ons 

eerste elftal heeft zichzelf afgelopen seizoen (zonder dat zij & wij het wisten), in de 

prijzen gevoetbald! Daarom zijn op die zondag ook de kranten uitgenodigd om hiervan een 

verslag te schrijven. En mocht ‘huis fotograaf’ Ton Koek vrij zijn, wil ik hem hierbij van 

harte uitnodigen om deze gebeurtenis digitaal vast te leggen.  

De uitreiking van deze prijs zal rond de klok van 13:30uur (vlak voor de warming-up) 

plaatsvinden nabij de bestuurskamer.  

 

Tot besluit wil ik de leiders van alle elftallen en/of teams oproepen om ook dit seizoen  

vooral kopij aan te blijven leveren bij Jan & Eveline Keeman. Maak een lijstje van alle 

spelers en laat iedereen om beurten een stukje schrijven voor de Odessa. Tenzij er 

natuurlijk poëten, schrijvers en dichters in het team zijn die elke week wat willen 

schrijven, dan zou ik die natuurlijk niet tegenhouden. Maak er in elk geval allemaal weer 

een leuke, sportieve en vooral gezellige competitie van. Tot ziens op de velden! 

 

Johnny Jacobs 
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BEKER- EN OEFENPROGRAMMA 
  

Dinsdag 19 Augustus 

  

19.30 uur        DESS 1 – HOSV 1                    oefenwedstrijd 

  

Vrijdag 22 Augustus 

  

19.30 uur        DESS 2 – HSV Sport 3              oefenwedstrijd 

  

Zondag 24 Augustus 

  

10.00 uur        DESS B1 – Wiron B1                oefenwedstrijd 

14.00 uur        DESS 1 – Sporting S1               BEKERWEDSTRIJD 

  

Woensdag 27 Augustus 

  

19.30 uur       St.George 1 – DESS 1               BEKERWEDSTRIJD 

 

Zondag 31 Augustus 

  

14.00 uur       Grashoppers 1 – DESS 1          BEKERWEDSTRIJD 

10.00 uur       DESS B1 – MOC B1                  oefenwedstrijd 

12.00 uur       DESS DA1 – Spartanen DA1     BEKERWEDSTRIJD 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                Zondag 7 September Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  38670 DESS 1 – Kreileroord 1 R.Kooy 

       

                                                                        

                                                        Zondag 7 September Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 11.30 10.30 34242 Winkel DA2 – DESS DA1 BEKERWEDSTRIJD 

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag   

    

   

    

   

    

   

  

    

Uitslagen  zondag    

  

  

  

  

  

  

  

  

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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Loterij uitslagen afgelopen seizoen 
 

Alle prijswinnaars van de loterij hebben inmiddels bericht gekregen. Wij danken u allemaal 
voor het ondersteunen van onze vereniging met het beschikbaar stellen van de prijzen en/of 
het kopen van onze loten. Ook de lotenverkopers hebben het erg goed gedaan, waarvoor 
ook onze dank! De opbrengst wordt op de aparte rekening van het "boardingveldje" gestort. 
 
De 3 hoofdprijzen (een Android tablet, een Boretti buitenbarbeque en een portable DVD 
speler voor in de auto) zijn respectievelijk uitgereikt aan I. Stins, J. Karsten en N. Doodeman. 
Van harte gefeliciteerd! 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Johnny Jacobs 

 
 
 
 
 
Fotos Rabo fietstocht 2014 
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Kavel dorpsveiling “blind date met voetbalvrouwen” 

 

Zaterdagavond 14 juni jl. ontvingen wij bij de poort 11 mannen en 1 vrouw, die 

er enorm zin in hadden, maar toch ook wel een beetje zenuwachtig waren over 

hetgeen hun te wachten stond. Per tweetal kregen ze elk een blinddoek om en 

een bal in de hand die ze samen vast moesten houden. Zo  werden ze via vele 

‘hindernissen’ naar de kantine geleid. Dit leverde komische taferelen op, wat 

heel leuk was voor de stiekeme  film die ervan gemaakt werd. Binnen stond de 

koffie klaar met een als oog versierd soesje, want alles stond deze avond in het 

teken van ogen, blind en zien. Zo ook de spelletjes die we tussen de borrels 

door speelde. Aangezien het oog ook wat wil, waren wij gekleed in neon-

kleuren, wat voor een fraai geheel zorgde. 

 We begonnen met ‘wie ben ik’, waarin wij diverse markante dorpsfiguren 

uitbeelden en een hint gaven in de vorm van een cryptische zin. Het was 

grappig te zien hoe snel mensen herkend worden, door maar een paar details 

te showen.  

Fanatiek werd er ook blind gesjoeld en blind gevolleybald. Het was een 

prachtige avond, om buiten spelletjes te kunnen doen. Zo ook het ‘wortel 

schieten’, alhoewel het toen al aardig schemerig was, en je dus alert moest 

reageren, om te voorkomen dat je geraakt werd door een stevige winterpeen. 

Verder gingen we darten op een poster van een vierkante meter van het 

Nederlands elftal. Wie Daley Blind wist te raken, kon punten scoren. 

Toen het allermoeilijkste spel van de avond: ‘van welke voetbalvrouw zijn die 

kuiten’ . Waar onder streng toezicht van een scheidsrechter werd toegezien dat 

er alleen gekeken mocht worden en niet gevoeld. Van sommige mannen stond 

hun eigen vrouwen er tussen, maar dat bleek nog niet zo simpel te raden. 

Helemaal niet als die rotmeiden continue van plek wisselen. 

Tot slot het leukste spel van de avond: fotoherkenning. In de kantine hingen 

foto’s van gemaskerde Dess-gangers, van coryfee tot jeugdlid. Dat was nog best 

lastig om te raden als het halve gezicht te zien is; ergens is er de herkenning 

maar wie het dan toch is? 

Als rode draad door deze avond liepen de liedjes, die we voor iedere gast 

zongen. Persoonlijke teksten met een knipoog, zorgde voor veel gelach. Waar 

we ook nog enorm om gelachen hebben, is de video die aan het eind van de 

avond werd vertoond van onze blindgangers. Van de ingang tot de kantine 

hadden wij ze een denkbeeldig circuit laten lopen. Dat dat humoristiche 

beelden opleverde mag duidelijk zijn.  

Inmiddels is het wel bekend dat deze avondjes volledig verzorgd zijn. Iedereen 

heeft er lekker van genoten, want er was weinig meer over van onze 

boodschappen.  Na een geslaagde avond gingen de oogjes tegen tweeen toe. 

 

namens de voetbalvrouwen, Tineke Slagter 
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Foto`s   “blind date met voetbalvrouwen” 
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Van de bestuurstafel 

Schoonmaak coördinator gezocht 

Bij onze vereniging wordt er elke maandagavond in ons clubgebouw 

trouw en netjes schoongemaakt door een aantal enthousiaste meiden/ 

dames. Toch zou het nog prettiger zijn als zij een regulateur/ 

coördinator zouden hebben die eventuele roostergaten (b.v. bij vakantie 

of afwezigheid) kan voorkomen. Ook een klein oog voor detail kan soms 

prettig en handig zijn.  

Maar ook andere schoonmaakwerkzaamheden wil coördineren? Zoals 

ramen lappen, reclameborden schoonmaken. 

Wie o wie ziet zichzelf als onze nieuwe schoonmaak coördinator? Meld 

je dan gauw aan bij Afra Appel of een ander bestuurslid.  

Helpt u ons? 

 

 

 

 

Coördinator 

kantinediensten. 
 

Gezocht: coördinator voor de kantinediensten 

voor de zondag. 

 

Inlichtingen bij Afra Appel  tel. 591803 
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JEUGDTRAININGEN 
 

De jeugdtrainingen beginnen weer op 18 augustus, tenzij je trainer anders beslist. 

Trainingstijden en de teamindelingen staan elders in deze Odessa.  

 

Aan de jeugd – BEGELEIDERS EN TRAINERS van afgelopen en komend seizoen:  

 

We willen graag bijeenkomen op vrijdag 22 augustus om 20.30 uur in de DESS-kantine. 

Als je niet kunt (of wilt) komen, laat het dan even weten (Anita 599033).   

 

AGENDA JEUGDTOERNOOIEN 

 

Toernooi bij   Team  Datum/vertrektijd  

VVS ’46   MC1  16 augustus 14.45 

 

Gemeente M’blik  ME1  6 september 09.00 

(toernooi op meerdere E1 

locaties)    F1 

 

Kwiek ’78   C1 – MC1 11 oktober 

    E1 – F1 

 

SCHEIDSRECHTERS VOOR DE JEUGD 

 

Afgelopen seizoen hebben 7 van onze jeugdspelers geregeld een wedstrijd gefloten van 

onze E- en F-pupillen. Hiervoor onze dank en we hopen in noodgevallen nog steeds een 

beroep op jullie te mogen doen.  

 

Voor het komende seizoen 2014/2015 vragen wij de volgende jeugdspelers zich beschikbaar 

te houden: 

 

Klaas Godfriedt Thijs Swier 

Tess Karsten  Remco Swier 

Thom van Schagen Luuk Bontekoning 

Bente Sas  Margot Smit 

Merel Sas  Sam Schipper 

Maarten Hovenier 

 

Jullie worden in de kantine verwacht op maandag 15 september 18.00 uur. Daar krijgen 

jullie een uur spelregelkennis, waarna we “inbreken” op de training van de C’s voor de 

praktijkervaring. Enkelen van jullie zullen op 20 september reeds je eerste wedstrijd fluiten. 

Je wordt hierbij begeleid.  

 

Tot de 15e (Neem je voetbalschoenen mee) 

 

Anita van Arem (599033) 

Erwin Kan (851299). 
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Team indelingen jeugd 
 
DESS B1                      
 
01 Thom van Schagen 
02 Huub Alkema   
03 Remco Swier 
04 Luuk Bontekoning 
05 Thijs Swier 
06 Luuk Singelenberg 
07 Sam Schipper 
08 Brian Veltrop 
09 Nick Karsten 
10 Matthijs Mazereeuw 
11 Klaas Godfriedt 
12 Jaimy Vlaar 
13 Barney Willemse 
 
 
DESS E1 
 
01 Seth v Diepen 
02 Jesse de Boer 
03 Cas Ursem 
04 Jordi Stins   
05 Lars o/d Kelder 
06 Daniel Huisman 
07 Wout Bruins 
08 Dave Zuydam 
 
 
 
 
 
 
 
DESS MC1 
 
01 Margot Smit 
02 Lisa de Niet 
03 Lois Karsten 
04 Valerie Reus 
05 Mandy Vlaar 
06 Sabine Alkema 
07 Karlijn Nijland 
08 Noa Vlaar 
09 Sandra Burrei   
10 Anna Hovenier 
11 Tess Karsten 
12 Irene Slagter 
13 Merel Sas 
14 Benthe Sas 
15 Cynthia Henneke 
 
 

 
 
DESS C1 
 
01 Peter Smit 
02 Max vd Struis 
03 Vince van Schagen 
04 Nick van Diepen 
05 Gijs Singelenberg 
06 Maico Verhoeven 
07 Maarten Hovenier 
08 Daan Wagemaker 
09 Klaas Burrei 
10 Tom Zijp 
11 Stijn o/d Kelder 
12 Dawid Sarnowski 
13 Jeroen Vlaar   
14 Ali Umar Ali 
 
DESS F1 
 
01 Perry Appel 
02 Timo Kan 
03 Siebe v/d Zee 
04 Karel v Leeuwen 
05 Jeffrey Kan 
06 Nick Oxx 
07 Collin Koelemey 
08 Mike Stins 
09 Wes v Diepen 
10 Julia Huisman 
11 Luuk Bregman 
12 Maarten Bruins 
13 Guus v Leeuwen 
14 Niek Luurtsema 
 
DESS ME1 
 
01 Marit de Boer  
02 Fleur Swier 
03 Myrthe Vlaar 
04 Mariet v Diepen 
05 Kim v Diepen 
06 Wies Wagemaker 
07 Alexandra Huisman 
08 Megan Verhoeven  
09 Esmee Vlaar 
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Training schema seizoen 2014 - 2015 

 
** ME1: een deel van de meisjes traint woensdag mee met de jongens E1 en een deel traint 

met de MC1 mee. 

++: De mini’s wordt nog bekend gemaakt. 

 
WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 

 

Zondag 24-08-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  oefen DESS B1 – Wiron B1 Wiegert Kistemaker 

      

 

Zondag 31-08-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  oefen DESS B1 – MOC B1 Wiegert 
Kistemaker 

      

 
 

 
 
 

team maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Selectie heren  20.00-21.30  20.00-21.30  

Selectie dames   20.00-21.00  20.00-21.00 

Veteranen heren   20.00-21.00   

Veteranen dames     19.30-20.30 

B1  17.30-18.45  17.30-18.45  

C1 17.30-18.45  17.30-18.45   

E1 17.30-18.30  17.30-18.30**   

F1   16.30-17.30   

MC1  19.00-20.00  19.00-20.00**  

ME1 17.30-18.30  17.30-18.30**   

Mini’s   ++   

Keepers jeugd i.o i.o i.o i.o i.o 

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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DESS heeft eerste prijs dit seizoen al binnen! 
Hoewel de meeste teams nog moesten beginnen met trainen, heeft de MC1 ervoor gezorgd dat 

de club haar eerste prijs al binnen heeft. Het seizoen van onze club kan dus nu al niet meer 

stuk! 

 

Afgelopen zaterdag werd er een toernooi georganiseerd bij VVS in Spanbroek, waar de MC1 

ook aan meedeed. Ook wij hadden nog niet getraind, maar waren door ruim 2 maanden 

zomerstop lekker uitgerust. De conditie was wat weggezakt, maar dat gold ook voor alle 

tegenstanders. Zonder keeper Anna en met aanwinst Cynthia gingen we de eerste wedstrijd in. 

Margot verving Anna de eerste wedstrijd in het doel en zou de nul houden.   

We speelden tegen het ons onbekende Jong Holland MC1. Dankzij 2 doelpunten van Irene 

wonnen we met 2-0. Een goed begin, al moet gezegd dat een heel aantal spelers duidelijk 

moesten wennen aan het spelen van een wedstrijdje. Ballen sprongen van de voet, 

combinaties liepen niet altijd soepel en grote kansen werden gemist.  

De volgende wedstrijd was tegen VVS en dat zou zeker meer tegenstand gaan bieden. Deze 

ploeg speelt dit seizoen 1
e
 klasse, waar wij een niveautje lager in de 2

e
 klasse spelen. Irene 

was de keeper en zij kon niet voorkomen dat VVS op 1-0 kwam. Wij lieten ons echter niet 

kennen en kwamen na een mooie actie van Cynthia op 1-1 door een rebound van Merel. Vlak 

voor tijd ging weer Cynthia er op links met de bal vandoor, nu legde ze af op kersverse 

aanvoerder Karlijn, die met links de bal in de verre hoek schoof. Zo werd de 2
e
 wedstrijd 

gewonnen met 2-1.  

De opdracht was nu duidelijk: de laatste wedstrijd winnen om eerste te worden. Dit moest 

gebeuren tegen Wieringermeer MC1 met Merel dit keer op doel. Dit team bleek de zwakste in 

de poule, want zonder problemen wonnen we in 20 minuten met 5-0. Irene maakte een goal, 

net als Karlijn. Cynthia werd “Man van de wedstrijd” in dit potje met 3 doelpunten.  

Met 9 punten uit 3 wedstrijden, 9 doelpunten voor en slechts 1 tegen, werden we de terechte 

winnaar van vandaag. Een mooi begin van het seizoen, wie weet wat er nog volgt…… 

 

Jelle 
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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. 

 

 
 
 

 
 
 


