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Nieuwjaarstoespraak 2015 

Beste aanwezigen, gelukkig nieuwjaar! 

Vandaag, zondag 4 januari 2015, heet ik u allen welkom op deze nieuwjaarsreceptie van de sportvereniging Door 

Eendracht Sterk Sijbekarspel in Benningbroek die het afgelopen jaar zijn 85ste verjaardag vierde. 

Voor diegene die vandaag weer voor het eerst richting het DESS terrein kwam….wat is de entree weer lekker 

opgeknapt. Het fietsenparkeerplaatsje, de parkeerruimtes, alles weer lekker goed te zien…Gemeente Medemblik 

in ieder geval, bedankt hiervoor! 

Vandaag hebben in elk geval weer 2 damesteams en 2 herenteams de kou getrotseerd om ons te vermaken en 

ik denk wel dat dit gelukt is. Ook dank aan de scheidsrechters, grensrechters en andere vrijwilligers die ook 

stonden te verkleumen en hieraan hebben willen bijdragen. Toch wil ik alvast een extra bedankje voor de 

organisators van dit evenement, dat zijn Afra en Andre Appel. Een applaus waard! 

Wat brengt het eerste deel van 2015 ons verder; 

-Voordat ik daarover wat ga beginnen even een huishoudelijke mededeling; Het drinken is vandaag GRATIS!! 

Met wel een kleine maar….wij zouden het echt op prijs stellen als u een donatie wilt doen in de daarvoor 

bestemde POT op de bar ! 

-De FAIR Play beker van West Friesland is het afgelopen jaar toegekend aan onze herenselectie. (Jammer is dat 

een week voor die uitreiking dan alweer 3 gele en 1 rode kaart gepakt wordt…..maar goed) 

-Het bestuur kan u melden dat onze huidige heren selectie trainer, RUUD WIERSMA wederom heeft besloten om 

ook het volgende seizoen (dat wordt dan zijn 10e) bij ons te blijven. Graag hiervoor een applaus! 

Met dames selectietrainer Nico Huisman wordt nog onderhandeld. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij dit 

direct melden in de Odessa of op de website. 

-Blijft het eerste elftal bovenaan meedraaien in de 6e klasse? Dit is namelijk het laatste jaar van de 6e klasse. 

Volgend jaar worden alle teams herverdeeld over de bestaande 5e klassen en wordt het nog leuker met wat 

derby’s. Het zou fantastisch zijn om in de boeken te gaan als de laatste kampioen van deze klasse. Jisp is echter 

hetzelfde van plan, die zijn nog ongeslagen, dus het gaat lastig worden. Een groot compliment voor de trouwe 

aanhang die niet alleen bij de thuiswedstrijden, maar ook bij de uitwedstrijden er staan voor de support. 



ODESSA                                                                                                                                2 

 

- De damesselectie zijn dit jaar in de 4e klasse terecht gekomen. Speelt het ene dames team in deze regio, de 

ander is ingedeeld in de regio Amsterdam. Zowaar doen beide teams het vooralsnog prima in deze klasse en dat 

is ook een compliment waard. 

-De B-junioren doen ook goed mee in de 3e klasse en staan op dit moment op een derde plaats. Het is trouwens 

nieuw dat de tweedejaars B’s vanaf dit seizoen een spelregelbewijs moeten halen. Zouden zij die niet halen, dan 

mogen zij in het nieuwe seizoen niet meer mee voetballen. 

- De jongens C junioren hebben het dit jaar lastig in de 3e klasse. Als we de stand halverwege het seizoen 

mochten omdraaien waren ze nu bijna kampioen. Vanaf dit voorjaar zullen zij het in de 4e klasse weer wat 

zelfvertrouwen op kunnen pakken. 

-Bij de meidenafdeling; Wat kan ik daarover zeggen, zowel de meisjes MC1 en ME1 zijn beide kampioen 

geworden, fantastisch hoor!! Leuk om te vermelden is dat beide elftallen straks op een 'heel veld' gaan spelen. 

Dit kwam ook naar voren bij de Girls Only avond. Meiden D; naar 2e klasse en meiden C; naar de 1e klasse. 

- Van de F-jes lees ik de laatste tijd wat minder in de Odessa, maar ik begreep dat zij het enorm naar hun zin 

hebben. Als straks ook nog een kunstgras trapveldje wordt aangelegd, voorzie ik dat zij daar het meeste gebruik 

van gaan maken en dat is heel goed voor hun ontwikkeling. 

-Op 31 januari 2015 om 20:00uur wordt de vrijwilligers en sponsor dag georganiseerd. Mocht u zich daarvoor nog 

niet hebben aangemeld, dit mag ook zo meteen bij een bestuurslid. 

- De stand van zaken t.a.v. de harmonisering van alle 13 voetbalverenigingen is, dat er voorlopig een paar 

maanden uitstel is verkregen. Dit houdt echter niet in dat het stil ligt. Nog steeds zijn we in constructief gesprek 

met de gemeente en het zal erop neerkomen dat er voor iedere vereniging afzonderlijk een plan van aanpak 

gemaakt gaat worden. Binnenkort zullen wij als bestuur weer uitgenodigd worden en zullen de voorstellen weer 

wat concreter worden. Wij houden u hiervan op de hoogte in de Odessa en website, maar dat het bezuinigen 

doorgaat is zeker. 

-Over de gemeente gesproken; Wij mochten van hen naar de oude voetbalvelden van Asonia om daar de oude 

betonnen paaltjes uit de grond te scheppen/ halen. Het was bar en bar koud (rond de 6 graden), maar toch zijn 

dhr’n Kool, Keesom sr. & jr. en Cor Vlaar daar naartoe gereden en hebben behoorlijk wat paaltjes (en stangen) 

voor onze club veiliggesteld. Ik wil hiervoor een groot applaus! 

Als laatste…. wil ik U bedanken! Sommige omdat ze in alle stilte de vereniging een warm hart toedragen en zo 

helpen, anderen die hier bijna dagelijks aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat wij het zo mooi hebben bij deze 

vereniging. 

Men zegt wel eens “als de ene hand de andere wast worden ze beide schoon” en geloof me, dat is iets waar 

wij sterk in zijn, samen klaarstaan om zo de s.v.DESS levend te houden. 

Daarom wil ik afsluiten met een toost op een mooi begin van het jaar 2015…. 

Op ONZE club en UW gezondheid  

PROOST ! 

Johnny Jacobs 

Voorzitter  
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Nieuwjaarswedstrijd 2015 DESS 1 – OUD DESS `90 
 
 
Onder een stralende zon, met een gevuld terras op de achtergrond, vond dit jaar wederom de 
nieuwjaarswedstrijd plaats. Het huidige eerste nam het op tegen de mannen uit het verleden. Aangevuld met de 
mannen uit het heden want de gemiddelde leeftijd was dit jaar lager dan andere jaren. Deze verjongingskuur was 
ook in het veld zichtbaar. De strijd werd gestreden op het middenveld en een doelpunt kon aan beide kanten 
vallen. Uiteindelijk waren het de oudjes die als eerste het net wisten te vinden. Heel lang konden ze niet genieten 
van de voorsprong want binnen enkele minuten maaktje de jonkies gelijk. Dit herhaalde zich nogmaals nadat de 
scheidrechter de bal op de stip had gelegd voor de oudjes en de jonkies vervolgens weer de gelijkmaker 
scoorden. 
  
Na de rust was het spelbeeld hetzelfde. Toch kwam oud Dess wederom op voorsprong. Met hulp van de lat, de 
keeper en de grensrechter werd deze stand verdedigd totdat in de laatste seconde het huidige eerste (verdiend) 
op gelijke hoogte kwam. De scheidrechter had genoeg gezien en besloot er direct een punt achter te zetten. De 
punten werden gedeeld en daar had iedereen vrede mee. Dit is ook zichtbaar op de foto die na de wedstrijd is 
genomen. Louter lachende gezichten. 
  
Na de wedstrijd werd er nog uitvoerig nagesproken en getoast op het resultaat van deze prachtige voetbalmiddag 
onder lente-achtige omstandigheden. 
  
Een speciaal woord van dank namens alle oud-eerste spelers voor de organisatie (die waren lekker op vakantie), 
de barmedewerkers, de scheidsrechter en alle anderen die deze dag mogelijk hebben gemaakt. We kijken alweer 
uit naar de volgende uitnodiging. 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                Zondag 18 Januari Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 10.00  133856 DESS VE1 – SEW VE2  

A 11.45  120813 DESS 2 – Westfriezen 5  

                                                                        

                                                        Zondag 18 Januari Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.30   Strandvogels 1 – DESS 1 OEFENWEDSTRIJD 

 14.00 13.00 114434 West-Frisia DA1 – DESS DA1  

 14.30 13.00 114999 Zeeburgia DA1 – DESS DA2  

 

WOENSDAG 21 JANUARI    19.45 Uur  Victoria O B1 – DESS B1 Oefenwedstrijd 

Vertrek 18.45 uur.  Rijders : Thom en Huub 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                Zondag 25 Januari Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 14.00   DESS 1 – Sint Boys 1 OEFENWEDSTRIJD 

A 11.30  115014 DESS DA2 – AFC DA1  

      

                                                                        

                                                        Zondag 25 Januari Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 10.00  9.00 157890 Oosthuizen B2 – DESS B1 Remco en Thijs 

 11.30  114801 Texel’94 DA1 – DESS DA1  

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  Zaterdag 10 januari  

  

  

  

Uitslagen  zondag 11 Januari  

VVS’46 DA1 – DESS DA1 2-1 

IVV DA1 – DESS DA2 7-0 

  

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 2014/2015 
 
Dinsdag 13 januari   Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 
Zaterdag 31 januari   Sponsor- en vrijwilligersavond 
 
Dinsdag 10 februari   Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 
Dinsdag 10 maart   Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 
Dinsdag 7 april    Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 
Dinsdag 12 mei    Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 

 
Maandag 1 t/m zaterdag 6 juni  Voetbalweek  
 
Dinsdag 9 juni    Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur. 
 

 
 

 
  
 
 

 
BALSPONSORING 
Het vinden van sponsors van een wedstrijdbal voor DESS 1 begint vruchten af te werpen!  

Na de eerste gulle gever, kunnen we de volgende schenkers van een bal bekendmaken:  

De bal voor DESS1 - Flevo 1 werd gesponsord door Jan Visser 
De bal voor DESS1 – Petten 1 wordt gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar  
De bal voor DESS1 – GSV 1 wordt gesponsord door Klaas Helder  
De bal voor DESS1 – Schellinkhout 1 wordt gesponsord door VRS Van Vugt 
 

Grote vraag is nu:  

Wie werpt zich op als balsponsor voor een van  de volgende thuiswedstrijden???? 

Wil je DESS 1 bij deze  of een volgende thuiswedstrijd voorzien van een nieuwe wedstrijdbal? Neem 

dan contact op met Jan Peter Bos! Bel: 06-52199400 of mail: janpeterbos@hotmail.com. 

 
Uiteraard zijn we ook heel erg blij met balsponsoren voor de andere teams. 
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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.  

Het bestuur. 

Dinsdag 3 februari 2015 Dinsdag 3 maart 2015 

Armand Weldam 

Frederik van der Ven 

Harm op den Kelder 

Huub Alkema 

Marco Kremer 

Remco Swier 

Robin Bontekoning 

Thom van Schagen 

Jan Korver 

Junior Karel 

Kevin Slooten 

Klaas Godfriedt 

Luuk Singelenberg 

Rob Vlaar 

Ruben Kool 

Vincent Vriend 

 

 

Kantinelijst MC1 

 

1 Maart           Valerie Reus en Lisa de Niet 

22 Maart         Sandra Burrei en Tess Karsten 

19 April           Anna Hovenier en Noa Vlaar 

3 Mei              Cynthia Henneke en Karlijn Nijland 

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. 17:30 uur. 
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Beste lezer, 
 
Bij s.v. DESS zijn er talloze vrijwilligers bezig om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien. Denk hierbij aan 

de bestuurstaken, het organiseren van diverse toernooien, het kantinepersoneel en het onderhoud van het 

gehele gebouw en terrein.  

Uiteraard kunnen deze vrijwilligers niet álle taken uitvoeren en zijn wij daarom op zoek naar vrijwilligers voor 

onderstaande vrijwilliger functies: 

 

• Schoonmaakcoördinator 

Bij de vereniging wordt er elke maandagavond door een aantal enthousiaste 

meiden/dames het clubgebouw schoongemaakt. Het zou prettig zijn als zij een 

coördinator kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld vragen en voor 

roostergaten (vakantie, afwezigheid). Je hoeft niet iedere maandagavond 

aanwezig te zijn, maar je houdt soms een oogje in het zeil en fungeert als 

aanspreekpunt voor deze meiden/dames. 

 

• Kantinepersoneel 

Op de zaterdag en zondag is de kantine geopend. Wie heeft er zin om eens in de zoveel tijd in de 

kantine te staan?  

 

• Kantinecoördinator voor de zondag 

Om alle vrijwilligers die graag in de kantine willen staan te laten weten wanneer zij verwacht worden, 

moeten er planningen worden gemaakt en ben je aanspreekpunt voor deze vrijwilligers. Dit geldt alleen 

voor de zondagploeg. 

 

• Klusjesteam op maandagochtend 

Vanaf heden gaan Cor Vlaar en Marja Kool iedere maandagochtend in de even 

weken van 09:00 uur tot maximaal 12:00 uur klusjes  uitvoeren op het 

sportcomplex. Denk hierbij onder andere aan ramen lappen en 

onderhoudsklusjes. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die dit team voor een paar 

uurtjes wil komen versterken. 

Je hoef niet alle keren te komen, als je tijd heb mag het. 
 
Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om een van bovenstaande vrijwilligerstaken op zich te nemen? Of wil 

je meer informatie? Neem dan contact op met Afra Appel via 0229-591803. 

 

Hartelijke groet,                    Bestuur s.v. DESS 

 

 

Oproep  oproep  oproep. 

Wie wil de Odessa overnemen om te drukken en te nieten en te zorgen dat de                            

bezorgers  hun stapeltje krijgen. 

Neem dan even contact op met Eveline tel: 591299. 
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Nieuwjaarswedstrijd:  

DESS dames – DESS dames 

Zondag 4 januari 2015 – 12:00 

En dit jaar was de beurt aan ons……….  

Om 11:00 werden we verwacht in de kantine, waar we gezellig samen een bakkie koffie en thee deden. 

Ondertussen werd er geconcludeerd dat er ongeveer 20 dames verwacht werden van 2 teams bij elkaar. 

Daarnaast zorgden de koffie en de thee onbewust voor teambuilding binnen beide teams en voelden we 

allemaal een grote saamhorigheid. Spontaan kwam het idee opzetten om een gemixte wedstrijd te spelen. Door 

middel van briefjes met daarop “1” en “2” werden er twee geweldige damesteams gemixt en gingen we beiden 

onze wegen richting de kleedkamers. De shirtjes van dames 2 gingen naar het team met nummer “2” en team 

“1” speelde in de thuistenues; wat een systeem! 

Samen warmlopen, samen inschieten, wat een gezelligheid! Maar het zou toch wel prettig zijn als er rond de 

klok van 12:00 gestart zou worden. Waar is dan toch die scheidsrechter??? Net zo spontaan als onze 

teamindeling stond daar ineens ook spontaan een scheidsrechter op het veld, helemaal top. 

Twee keer een halfuur werd er gemiddeld fanatiek tot fanatiek gevoetbald door beide teams. In de eerste helft 

kwam team “1” op een 1-0 voorsprong door Iris, die recht over Baas heen schoot. Mooi afscheidsdoelpuntje! In 

de rust deden we samen weer gezellig een bakkie en de tweede helft ging vrijwel hetzelfde. En om het nog 

verrassender te maken dan het al was, hadden we de tweede helft weer een andere scheidsrechter! Toch 

bespeurden we een kleine teleurstelling bij team “2”, omdat zij er halverwege de tweede helft pas achter 

kwamen dat team “1” met een speler meer speelde. Jammer joh! Toch kwam daar het moment dat Rosalie nog 

even een uitblinker had en de 1-1 maakte in het doel van Lotte. GELIJKSPEL, wie had dat gedacht? En we zeiden 

nog zo: “moge de beste winnen”. Dat zijn we dus allebei ☺  

Het was gezellig dames! Proost op een mooi jaar! 

Rosan 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

HÉ SCHEIDS 
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen. 

 

Na een dubieuze beslissing van de scheidsrechter. 

Donny:                                                                                                                               

‘Hè scheids, er staat hier een hond te blaffen,                                                 

is die van jou of zo?  Blinde.’ 

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

 
Teamindeling winterzaalvoetbal: 
Coaches dienen zelf het vervoer te regelen. Kleding wordt bijtijds voor je geregeld. Het 

wedstrijdprogramma wordt in de volgende Odessa bekend gemaakt.  

 

F1     F2    F3   
Nick O     Damian   Tijmen 

Nick K     Guus    Collin 

Thomas    Wess    Perry 

Karel     Maarten   Finn 

Niek     Mike S    Anne 

Mike B    Danique   Julia 

     Benjamin 

  

Coach: Ruud van Leeuwen  Coach: Renate Bruins  Coach: Anita van Arem 

 

E1     E2    Reserves om mee te vragen  

Jordi     Timo    bij uitval: 

Lars     Wout    Meisjes E: 
Jeffrey     Siebe    Marit 

Daniel     Seth    Wies 

Jesse     Cas    Esmee 

Luuk     Dave    Fleur 

 

Coach: Bas op den Kelder  Coach: Erwin Kan 
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  WINTERZAALVOETBAL 

2015 F & E-PUPILLEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANAF 

Zaterdag 10 JANUARI 2015 
tot 

Zaterdag 31 JANUARI 2015 
 

Elke zaterdag van 9.00 uur tot ±18.00 uur 
 

DEELNEMENDE VOETBALVERENIGINGEN: 
 
 
 
 
 
 
 

                             AGSV                ALC                DESS                DWB                Hauwert’65 
 

 

                             MOC        Opperdoes    Twisk TSV     RKVV Zwaagdijk 
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1 

 

1 Maart           Wies Wagemaker en Fleur Swier 

22 Maart         Alexandra Huisman en Megan Verhoeven 

19 April           Maarten Hovenier en Dawid Sarnowski 

3 Mei               Tom Zijp en Peter Smit 

 

 

Jongens en meiden, hierbij de data wanneer jullie in de  

DESS-kantine verwacht worden. Als je niet kunt, 

dien je zelf voor vervanging te zorgen. Het duurt van 13.35 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. 
 

 

 

 

 


