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         20 apr 2015 

 

 

 

Jisp 1 – DESS 1  3-3                                                                                     (12-04-2015) 

 

Voor DESS 1 stond vandaag de uitwedstrijd tegen koploper Jisp op het programma. Als Flevo 

zou verliezen en Jisp zou winnen van DESS, konden de Jispers het kampioenschap vieren. De 

mannen uit  Benningbroek en Sijbekarspel wilden dat in ieder geval koste wat het kost 

voorkomen. Dat Jisp mogelijk kampioen kon worden, was vooraf duidelijk. In de kantine was 

alles voor een kampioensfeest al in gereedheid gebracht en zo’n 200 toeschouwers, 

voornamelijk uit Jisp en omgeving waren op het duel afgekomen. Grote spelbreker was de 

harde wind. Op het open complex had deze vrij spel en dit maakte het er voor beide teams 

niet makkelijker op. 

Vanaf het begin van de wedstrijd ontstond een open duel en was duidelijk dat ondanks de 

moeilijke omstandigheden hier de top van de 6
e
 klasse aan de gang was. De spelers van DESS 

begonnen goed aan de wedstrijd en maakten het Jisp erg lastig. Voornamelijk Chris Keesom, 

die zijn (oude?) vorm begint te hervinden, was een plaag voor de Jisp-defensie. Toch kwam 

Jisp ietwat gelukkig op voorsprong. Na 8 minuten spelen viel de bal in het 16-metergebied 

voor de voeten van een speler van Jisp. Deze haalde uit en schoot de bal tegen Arthur 

Admiraal aan die het schot wilde blokken. Onbedoeld caramboleerde de bal hierdoor over 

keeper Sjoerd Beuker heen, die wel de goeie hoek koos en de bal anders makkelijk had 

gepakt, 0-1. DESS liet zich hierdoor niet ontmoedigen en ging op zoek naar de gelijkmaker. 

Na een half uurtje spelen werd die gescoord door Chris Keesom. Chris werd door middel van 

een lange bal diep gestuurd. Hij gebruikte zijn lichaam in het duel goed en liet de uitlopende 

keeper kansloos met een bekeken bal in de linkerbenedenhoek, 1-1. Beide ploegen streden 

voor iedere meter en het was mooi om te zien dat de spelers van DESS absoluut niet 

onderdeden voor de aanstaande kampioen. Vlak voor rust liet Chris Keesom de mogelijkheid 

onbenut om DESS op voorsprong te schieten. Hij slalomde zich langs enkel Jisp-spelers en 

besloot alleen voor de keeper om die te passeren. Schieten had wellicht een betere optie 

geweest, want nu gaf Chris de keeper van Jisp de gelegenheid om de bal van zijn schoen te 

plukken. Hierdoor was de ruststand 1-1.  

 

In de rust hoorden we dat Flevo met 2-0 voor stond, waardoor een kampioenschap vandaag 

voor Jisp steeds onwaarschijnlijker werd. Daarnaast wees niets er op dat DESS zich makkelijk 

gewonnen zou geven. Sterker nog, toen de tweede helft begon, startte DESS uitstekend. 

Overigens zonder de prima spelende Dirkjan Doodeman die met een blessure in de 

kleedkamer achter was gebleven. Na 5 minuten bracht de uitstekend spelende Pieter Schuit 

de 1-2 op het scorebord. Waar hij de laatste weken oog in oog met de keeper van de 

tegenstander faalde, was hij nu wel doeltreffend. Onhoudbaar knalde hij de bal in de 

linkerbenedenhoek. En hiermee was de koek voor DESS nog niet op, want 10 minuten later 
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schoot Dian Bakker zelfs de derde treffer achter de steeds chagrijniger wordende Jisp-

doelman, 1-3. Zou DESS dan vandaag voor een verrassing gaan zorgen? 

Jisp begon op dat moment alle risico’s te nemen. Helaas voor DESS viel al vrij snel de 2-3. 

Hierna was er sprake van een waar voetbalgevecht. Er ontstonden enkele opstootjes maar 

echt uit de hand liep het niet. Dit was overigens niet te danken aan de jonge onervaren 

scheidsrechter, want die keek telkens van grote toe en durfde nauwelijks zijn gezag te tonen. 

Wel ontving Pieter Schuit zijn vierde gele kaart, waardoor hij geschorst is voor de volgende 

wedstrijd tegen WSW. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam een stunt steeds dichterbij. 

Dit kostte enkele DESS spelers heel wat kracht, want sommigen haalden op het tandvlees 

het einde. Helaas werd de vechtlust niet beloond, want in de allerlaatste minuut van de 

officiële speeltijd, scoorde Jisp 3-3. Weer werd de bal door Arthur Admiraal ongelukkig van 

richting veranderd. In de blessuretijd was DESS toch nog dichtbij de overwinning, maar de lat 

stond een tweede treffer van Pieter Schuit in de weg. Hierdoor eindigde deze topper in een 

gelijkspel en was Jisp nog geen kampioen. Flevo had met 6-0 van GSV gewonnen en dat was 

voor DESS weer gunstig voor een eventuele periodetitel. Ik kan u in ieder geval zeggen dag ik 

ontzettend trots ben op de mannen vandaag. Wat een vechtlust hebben jullie vandaag 

getoond en daarnaast bij tijd en wijle nog goed gevoetbald ook. Grote klasse! 

 

Een trotse trainer.  

  

DESS 1 – WSW 1 1-0                                              (19-04-2015) 

 

Nog 3 wedstrijden en de reguliere competitie zit er op. Daarna zou DESS nog nacompetitie 

kunnen gaan spelen maar dan moeten in ieder geval deze laatste 3 wedstrijden gewonnen 

worden. De eerste van deze “finales” moest DESS thuis spelen tegen WSW uit Wijdenes. Dat 

moest het doen zonder een paar belangrijke spelers. Pieter Schuit (schorsing), Jacob Bakker 

en Nick Hiemstra (geblesseerd) en Arthur Admiraal (genietend van een vakantie) ontbraken. 

Vooraf waren er tevens twijfels over Ruben Kistemaker en tot overmaat van ramp bleek 

Kevin Slooten ook niet fit. Gelukkig kon Ruben wel spelen en mistte WSW ook enkele 

spelers, waaronder Jan Caspers. Hierdoor had DESS toch nog vertrouwen in een goede 

afloop vandaag. Door de personele problemen werd de onlangs op het oude nest 

teruggekeerde Robert Boersma een basisplaats gegund en kon ook Wouter Smit in de basis 

starten. 

 

Vanaf het eerste fluitsignaal van de zwak leidende arbiter was duidelijk dat er vandaag maar 

één ploeg aanspraak zou kunnen maken op een overwinning en dat was DESS. Overal op het 

veld waren de mannen uit Sijbekarspel en Benningbroek de Wijdenessers de baas. Op het 

middenveld heersten Ruben Kistemaker en Bas Bos en voorin zette Robert Boersma de boel 

neer. Tenslotte begint Dirkjan Doodeman zijn oude vorm weer te hervinden. Hierdoor werd 

er achterin weinig weggegeven en had keeper Sjoerd Beuker vandaag weinig te doen. Het 

grote probleem waar DESS vandaag tegen aanliep was  de vraag wie er zou scoren. Kansen 

werden wel gecreëerd maar benutten daarvan is een ander verhaal. Bas Bos was de eerste 

helft nog het dichtstbij een treffer. Een uitstekend genomen vrije trap belandde echter op de 

paal. Ook had DESS recht op een penalty maar helaas gaf de arbiter, die van veel te grote 

afstand het spel volgde, deze niet. Het leverde de trainer van DESS wel een gele kaart op. Dit 

tot grote hilariteit van de toeschouwers. Tot de rust werd er echter niet gescoord. 
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In de tweede helft ging DESS verder met waar het in de eerste helft mee gestopt was, goed 

voetballen en kansen creëren. En moeite hebben met scoren. Naar mate de tijd vorderde 

kreeg je het gevoel dat het vandaag op 0-0 zou uitdraaien. Helemaal toen Bas Bos uit een 

vrije trap opnieuw het aluminium raakte. Ditmaal stond de lat een doelpunt in de weg. Toch 

zou de bevrijdende treffer nog vallen. Een kwartier voor tijd legde DESS een uitstekende 

aanval op de mat. De bal belandde in het 16-metergebied voor de voeten van aanvoerder 

Ruben Kistemaker. Uit een halve draai lepelde hij de bal met zijn linker fantastisch in de 

kruising, 1-0. Kevin Slooten was daarna nog dichtbij de 2-0 maar helaas schoot hij de bal in 

de handen van de keeper. WSW dat de gehele wedstrijd achter de feiten had aangelopen, 

probeerde in de slotfase via een slotoffensiefje de gelijkmaker te forceren. Het werd daarbij 

door de leidsman bijna geholpen, want die trok maar liefst 10 minuten extra speeltijd bij. 

Gelukkig reageerde keeper Sjoerd Beuker alert op de eerste bal die hij op doel kreeg. Een 

goed genomen vrije trap ranselde hij uit het doelgebied. Kort hierna besloot de 

scheidsrechter toch maar een einde aan de wedstrijd te maken, waardoor DESS deze dik 

verdiend heeft gewonnen. 

De eerste opdracht zit er op. Volgende week volgt de uitwedstrijd tegen Kreileroord. Weer 

een finale die DESS moet winnen. Met de instelling zit het de laatste weken wel goed dus we 

hebben er alle vertrouwen in. 

 

De trainer 

 

 

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

HÉ SCHEIDS 
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen. 

 

Affluiten. 

Rocco:                                                                                                                              

‘Scheids, het is allang tijd, man. Fluit eens af.’ 

Scheidsrechter:                                                                                                                                              

‘Sorry, maar dit is de blessuretijd van de blessuretijd.’ 

Rocco: 

Ga toch weg man, als je gewoon je horloge van de                                                                          

juwelier had in plaats van de kermis, dan waren we allang klaar.` 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SV DESS 2 VS FC Medemblik 2 
Een mager zonnetje op het sportpaleis van SV DESS gaf ons reden genoeg om weer lekker de 

wei in te gaan op zondagochtend. Rond de klok van kwart voor 12 gaf official de heer Kan het 

fluitsignaal voor een kraker van formaat, namelijk tegen FC Medemblik 2!  

De vorige wedstrijd dat wij tegenover deze ploeg stonden zal ik weinig woorden aan vuil 

maken, het was droevig gesteld trouwe lezers. Daarom waren de verwachtingen van te voren 

niet al te hoog gespannen. Toch was er ruimte voor optimisme, vorige week had niemand 

minder dan papa Patrick ons tegenover VV Winkel aan een gelijkspel geholpen, 1-1. Hiermee 

was het puntenaantal van het sterrenteam geklommen naar jawel 4 punten!  

Met deze prestatie van formaat in de achterzak begon de wedstrijd, waarin DESS meteen 

dominant begon. Er werd goed combinatie spel gespeeld met Jelle Klijnsma en Pieter Schuit 

op het middenveld en Patrick Huijsman en Jordy Kool voorin. Dit resulteerden in meerdere 

kansen voor doel, helaas nog even zonder resultaat.  

Ook FC Medemblik kon meerdere malen gevaarlijk zijn, gelukkig door een ijzersterke 

verdediging onder leiding van Björn de Boer en onze rots in de branding doelman Ronald ten 

Pierick kwam dit niet tot scoren. Uiteindelijk zorgde Patrick halverwege de eerste helft tot 

juichen na een mooie pass vanuit het middenveld die Patrick vervolgens in de krappe hoek 

keurig inschoot 1-0! Hierna volgde al snel het volgende doelpunt, Jelle Klijnsma bracht ons 

op 2-0! Hierna begon bij Medemblik de onrust, er werd gevloekt over en weer wat de sfeer 

niet ten goede kwam. Gelukkig was het al snel daarna rust om even onder het genot van een 

kopje thee te luisteren naar de motiverende speech van topcoach de heer Reus. ‘De punten 

zijn nog niet binnen, vasthouden en er nog minimaal één scoren in de tweede helft’ , aldus de 

heer Reus. Assistent de heer de Niet verzekerde ons bij winst een kannetje bier, dat is ook 

weer mooi meegenomen.    

Gedurende de tweede helft ging het moeizamer, FC Medemblik creëerde meer kansen en het 

uithoudingsvermogen van de Sijbelbroekers werd op de proef gesteld. Gelukkig stond de 

verdediging er meestal goed tussen met Danny Luteijn, Richard van Diepen, Erik Appel, 

Björn de Boer en mijn persoon. In geval van nood kon iedere keer de heer ten Pierick nog 

ingrijpen. Door het aanvallende spel van FC Medemblik ontstonden er gaten bij hun achterin, 

dit resulteerden uiteindelijk in een mooie aanval en een prachtig doelpunt van wederom de 

heer Huijsman, 3-0!!!!!   

Na het fluitsignaal werd het genieten geblazen op het zonovergoten terras van SV DESS, 

onder het genot van een biertje en broodjes van onze rijdende bakker Arie begon een mooie 

zondagmiddag.   

 

Uw verslaggever, 

Tom Beuker             
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                Zondag 26 April Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 10.00  203491 DESS VE1 – KGB VE1  

B 10.30  115071 DESS DA1 – West-Frisia DA1  

A 11.45  157884 DESS B1 – Dynamo B1  

A 14.00  115010 DESS DA 2 – Zeeburgia DA1  

                                                                        

                                                        Zondag 26 April Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 14.00  40499 Kreileroord 1 – DESS 1 F. Bakker 

 10.00   9.00 12182 Westfriezen 5 – DESS 2  

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Uitslagen  Zaterdag 11  April  

DESS F1 – West-Frisia F4 2-5 

DESS F2 – DWB F1 1-8 

DESS C1 – Blokkers C7 2-3 

Hollandia E4 – DESS E1 4-5 

Spirit’30 MD1 – DESS MD1 8-1 

Purmerend MC2 – DESS MC1 1-6 

Uitslagen  zondag 12  April  

Jisp 1 – DESS 1  3-3 

Winkel 3 – DESS 2 1-1 

Dynamo B1 – DESS B1 2-1 

DESS VE1 – SEW VE2 2-2 

DESS DA1 – Blokkers DA2 1-3 

DESS DA2 – IVV DA1 1-3 

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 3 mei Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 14.00  38663 DESS 1 – Wieringerwaard 1 O. Polatci 

A 11.45  120820 DESS 2 – Flevo 2  

A 10.00  157888 DESS B1 – Spartanen B4  

      

                                                                        

                                                             Zondag 3 Mei Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 10.00    9.00 203498 VVW VE1 – DESS VE1  

 14.00  13.00 114889 Kwiek’78 DA1 – DESS DA1  

 14.45 13.15 115140 SDZ DA1 – DESS DA2  

 

 

                                     

 

 

 

 

 

Uitslagen  Zaterdag 18  April  

DESS E1 – HSV Sport E2   4-1 

DESS MD 1 – VVS’46 MD2   3-0 

DESS MC1 – Spirit30 MC1   2-2 

MOC F2 – DESS F1   1-0 

Zwaagdijk F1 – DESS F2 10-1 

Andijk C3 – DESS C1   2-5 

Uitslagen  zondag 19  April  

DESS 1 – WSW 1 1-0 

DESS 2 – Medemblik 2 3-0 

DESS B1 – Grashoppers B2 2-2 

Zwaagdijk VE2 – DESS VE1 2-0 

FC Weesp DA1 – DESS DA2 4-1 

  

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 2014/2015 
 
 
 
 
 
 
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. 

Let op: het schema is gewijzigd! 

Dinsdag 12 mei Dinsdag 9 juni 

Björn de Boer 

Frederik van der Ven 

Jelle Walma 

Maarten Gorter 

Matthijs Rood 

Patrick Huijsman 

Remco Swier 

Thom van Schagen 

Jaimy Vlaar 

Junior Karel 

Lars Dol 

Michel Verhoeven 

Nick Karsten 

Nico Aay 

Rob van Aarst 

Sjoerd Beuker 

Vincent Vriend 

 

 

 

Kantinelijst MC1 
 

 

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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Kantine diensten op de zaterdag. 

 

 

Groetjes Sonja en Tamara 
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KONINGSDAG      2015 

 

 

 

Beste Oranjevrienden, 

 

Op maandag 27 april zal er weer een Koningsdagviering zijn! Dit jaar nemen 

carnavalsvereniging de DEURSACKERS, DESS en de VANG de organisatie op zich. 

Op zondag avond zal er voor het eerst een Koningsnacht plaatsvinden in de Vang met live 

muziek van FLORIS van FLEPPENSTEIN . 

De ochtend van Koningsdag zal in teken staan van de vrijmarkt (terug van weggeweest!) en 

rond 12.00 een spectaculaire badeendenrace in de vijver van het Wilgenrak. 

In de middag zullen er Koningspelen worden georganiseerd op het terrein van s.v. DESS. 

De koningsdag wordt afgesloten met de prijsuitreiking en een karaoke onder het genot van 

een hapje en drankje in de Vang. 

 

In de eerste week van april zal er een programmaboekje bij u in de brievenbus verschijnen. 

Wij zullen u dan ook een kleine donatie vragen in de vorm van het kopen van een badeendje. 

 

We gaan er met z'n allen een ‘oranjetastische’ dag van maken, tot dan! 

 

Groet, 

de Deursackers, Dess en de Vang  
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DESS DA1 – Blokkers DA 2 

 

Op een zonnige zondagmorgen verzamelden we bij DESS voor de wedstrijd tegen Blokkers. Nico 

was een weekendje weg, dus Marleen nam zijn taken over als interim-coach.  

 

De opstelling was als volgt: 

 

      Denise 

 

      Lotte 

   Renate      Sanne 

      Delia 

 

 

Marije   Charlotte Anne  Marijke 

 

 

      Vera  Rosalie 

 

 

Blokkers is een gelijkwaardige tegenstander en dat merkten we ook tijdens de eerste helft. Er werd 

goed over gespeeld en er werden kansen gecreëerd. Helaas wist Blokkers toch te scoren (0-1). Na 

30 minuten ging Michelle er in voor Marijke. Rosalie werd gewisseld voor Leonie.  Het samenspel 

was goed en er werd op de helft van Blokkers gespeeld. Even voor tijd kreeg Vera een mooie 

verzet van rechter middenvelder Marije en maakte gelijkspel (1-1).  

Tijdens de rust konden we lekker genieten van het zonnetje, dus hielden we de bespreking buiten. 

Marleen gaf nog wat tips en paste de wissels toe. Michelle kreeg toch last van haar blessure, dus 

besloot te gaan douchen. Marijke bleef wissel en Delia  werd gewisseld voor Roos.  

In de tweede helft hadden we wind mee. Maar helaas zorgde dit niet voor de voordelen waarop we 

hadden gehoopt. Na een kwartier spelen wist Blokkers weer te scoren (1-2). Leonie werd gewisseld 

voor Marijke en even later kwam Delia erin voor Rosalie. We moesten voorin meer druk zetten om 

te kunnen scoren. Lotte werd naar voren gestuurd en Roos nam de positie als laatste vrouw voor 

haar rekening. Net voor tijd wist Blokkers jammer genoeg nog te scoren, wat resulteerde in een 

eindstand 1-3.  

 

Leonie bedankt voor het meespelen! En Marleen bedankt voor het coachen! 

 

#10 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 25-04-2015 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  173324 DESS F1 – Blokkers de F7 Luuk Bontekoning 

 10.00  179686 DESS F2 – Zouaven de F8 Sam Schipper 

    DESS MC1 wedstrijd is uitgesteld  

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10.00 09.00 160498 Blokkers de MD2 – DESS MD1 Anouk,dayenne,jasmijn 

 11.15 10.15 167151 Valken de E2 – DESS E1 Seth,cas,wout 

 14.30 13.30 186004 Spirit’30 C3 – DESS C1 Vince,gijs,jeroen 

      

 

Zaterdag 02-05-2015 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  167179 DESS E1 – WSW E1 Maarten Hovenier 

 11.30  186023 DESS C1 – SV Spartanen C5 Maickel de Boer 

 13.15  176291 DESS MC1 – Purmerend MC2 Anita v Arem 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09.00 08.00 173304 FC Medemblik F4 – DESS F1 Collin,thomas 

 09.15 08.15 179679 DWB F1 – DESS F2 Julia,finn 

      

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 F2 – DWB F1: 1 – 8 
 

Aan deze wedstrijd kunnen we zien dat we echt te zwaar zijn ingedeeld: DWB is net zo'n club 

als Dess en hebben ook een F2. Waarom wij dan tegen hun F1 moeten voetballen …. ? 

Wellicht zijn we voor de winterstop te goed geweest. 

Maar goed, we slaan ons er wel doorheen dit seizoen. 

 

Vooraf verdeelden de spelers de plekken: de één wilde 'voor', de ander wilde “op keep” , weer 

een ander wilde “achter” en er was ook een speler die wilde “uit” . 

En hier maken we dan maar weer eens een prijsvraag van: welke speler wilde op de positie 

“uit”? 

 

Finn bezette het doel en maakte hier een ware kunst van: hij dook, grabbelde, tikte over en 

keek goed naar wie hij uitschoot. 

Omdat er maar liefst twee jaar verschil zit tussen Damian en Perry, hebben die van team 

gewisseld en hoewel we Damian erg missen, is Perry een welkome nieuwe speler, met -zo 

bleek- een gezonde dosis kracht in de benen. 

Anne en hij beheersten het middenveld. 

Mike, Guus, Tijmen en Maarten (nog niet 100% fit) 

hadden het erg druk met verdedigen, terwijl Julia, 

Danique en Wess op de kans loerden om onze eer te 

redden, en dat lukte uiteindelijk Wess, die samen met 

Guus een prachtige uitbraak forceerde, die hij keurig 

afrondde met een goal. 

Klasse gespeeld weer, F2, tot volgende week.  

 

 

Zwaagdijk F1 – Dess F2: 10 – 1 
 

Vader Stef analyseerde deze wedstrijd van uit de enige 

juiste hoek: 

 

Als je alleen de laatste  vijf minuten hebt gekeken, dan 

was het 1-1. 

 

En zo was het, door weer een prachtig doelpunt van Wess. 

 

De kantine van Zwaagdijk was gezellig en de chips smaakte uitstekend. Of we gewonnen 

hadden, vroeg de kantine-mevrouw, omdat we chips kregen. We legden haar uit dat we niet 

veel chips zouden eten als dat alleen kan na een overwinning; wij krijgen chips als we goed 

gespeeld hebben. En dat is eigenlijk elke week! 

 

Tot woensdag,   Anita 
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  Belangrijke mededeling  

  

Wiegert Kistemaker heeft aangegeven dat hij na dit seizoen gaat stoppen als actief scheidsrechter op 

het veld na een periode van ruim 30  jaar. 

Helaas is dat voor Dess op zondag 3 mei waar hij om 10 uur de wedstrijd van de B1 tegen spartanen 

B4 zal leiden. 

Het zou natuurlijk een fantastisch eerbetoon zijn als u allen hem nog een keer komt aanschouwen 

tijdens deze wedstrijd. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
Toernooiagenda jeugd: 
 

Organiserende vereniging: Datum:  DESS-teams die meedoen: 
SVW ’27 (Heerhugowaard) za 4 april  F2, F1 

    zo 5 april  E1 

    za 23 mei  C1 

 

Sv De Rijp   za 16 mei  F2, F1, E1, C1 

    zo 17 mei  MC1, MD1 

 

Vesterhavs Cup  vr 22 t/m ma 25 mei MC1 
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Grote DESS loterij voetbalweek  1 t/m 6 juni 
2015 
 

Zoals elk jaar zal er tijdens de voetbalweek weer dagelijks een 

trekking van de grote DESS loterij plaatsvinden. 

 

Elk lid zal komend weekeinde een boekje met 20 loten krijgen 

om te verkopen.  

 

Onder de jeugdleden worden, zoals elk jaar, weer wijken 

verdeeld. Het is de bedoeling dat je alle huizen in jouw wijk 

langs gaat en niet stopt als je boekje verkocht is. Er zijn altijd 

nog voldoende boekjes verkrijgbaar. 

 

Als beloning is er voor de eerste 100 verkochte boekjes die 

ingeleverd worden een botsautomuntje voor de kermis in 

Sijbekarspel. Dus als je veel verkoopt maak je ook meer kans 

op muntjes. 
 

De boekjes dienen voor 29 mei 2015 te zijn ingeleverd bij 1 

van onderstaande adressen. Ook zijn daar de extra boekjes 

verkrijgbaar. 
 

 

 

Afra Appel                                            Angelique Moolevliet 

Dr. de Vriesstraat 51                          Burg.Elmersstraat 27 

Benningbroek                                      Sijbekarspel 

591803                                                  590880 
 
 
 
 
 
 



ODESSA                                                                                                                                18 

Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1 
 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


