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14 mei 2012

De ME1 van SV DESS uit Benningbroek/Sijbekarpsel is voetbalkampioen
geworden.
foto v.a.n.v. v.l.n.r.:
Anna Hovenier, Amy Moolevliet, Nika van Diepen, Mandy Vlaar, Valerie
Reus, coach Jolanda Karsten (2e coach Anita van Arem ontbreekt)
Noa Vlaar, Lois Karsten, Irene Slagter, Lisa de Niet, Margot Smit.
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Het seizoen zit er op, bijna……
Hemelvaartsdag nog veilingteam-bestuur sv DESS
22 mei t-m 26 mei de voetbalweek
Nog een paar toernooien voor de jeugd
En DESS1 mag na de overwinning op VESDO op 2e pinksterdag naar
Callantsoog om te spelen voor promotie naar de vijfde klasse

Donderdag 17 mei
Wedstrijd Veilingteam – Bestuur sv DESS
Het is alweer enige tijd geleden dat de dorpsveiling heeft plaatsgevonden maar uiteindelijk
gaat het er van komen. Zowel het bestuur als de kopers van de kavels hebben inmiddels
voldoende tijd gehad om aan de conditie en het balgevoel te werken.
Het programma zal er als volgt uitzien:
-

14:00 uur ontvangst met koffie of een sportdrankje
15:00 uur aftrap 1e helft
15:30 uur rust
15:45 uur aftrap 2e helft
16:15 uur einde wedstrijd

Van de redactie:
Over ongeveer 2 weken komt de laatste Odessa van dit seizoen uit.
Dus heb je nog wat te melden, stuur maar op.
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Gevonden voorwerpen
Er hangen nog diverse gevonden voorwerpen aan de kapstokken in de hal van de kantine.
Wil iedereen nakijken of er nog wat van hem tussen hangt.
Na de voetbalweek doen we alles weg.

Kleding inleveren
Willen jullie de team tassen inleveren tijdens de voetbalweek.
Wil iedereen even zijn kasten nakijken of er iets van DESS in ligt, wat bij DESS
thuishoort. En dit dan tijdens de voetbal week inleveren?

Schoonmaken
Zondag 27 mei om 10.30 uur willen we weer met z’n

allen de kantine goed

schoonmaken.
Dus komt allen een handje helpen. Veel handen maken licht werk.

RABO fietssponsortocht
Op 9 juni is weer de jaarlijkse RABO
fietssponsortocht.
Wil je meefietsen voor SV DESS, dan kan je je opgeven bij Afra Appel. Tel 591803 of email
a.appel@quicknet.nl.
Elke deelnemer verdient 25 euro voor de club.

In- uitschrijven
Het seizoen is alweer bijna afgelopen, dit betekent veel nieuwe leden voor DESS en
misschien enkele afmeldingen. Om ervoor te zorgen dat de ledenadministratie actueel blijft is
het van belang dat alle leden tijdig de wijzigingen doorgeven. Dit kan alleen bij het
secretariaat en dient vóór 31 mei te gebeuren. Heeft u zich niet voor die datum afgemeld, dan
betekent dit het volgende seizoen ook betalen!
Is nu al duidelijk dat u of uw kind volgend jaar wil stoppen of heeft u nieuwe leden op het
oog, geef dat dan alvast door per post, via de telefoon of via de e-mail:
leden.dess@gmail.com
Ook bij verhuizing gaarne uw adresgegevens doorgeven, de vrijwilligers willen ook graag
goed blijven bezorgen.
Nieuwe leden graag aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier. Bij het secretariaat,
in de kantine of bij bestuursleden verkrijgbaar.
U kunt de formulieren inleveren bij het onderstaande adres.
Charlotte Admiraal, Westerstraat 78, 1655 LD Sijbekarspel.
Bij voorbaat dank.
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Agenda:

17 mei

2012

Wedstrijd: Bestuur-Veilingteam

21 t/m 26 mei

2012

Voetbalweek

6 juni

2012

Bestuursvergadering

9 juni

2012

Rabofietstocht

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN
Zoals ieder jaar zullen de diverse teams ook dit jaar worden opgeroepen voor het schoonmaken van de
kleedkamers. We hebben de aanpak hiervan echter veranderd. Dit omdat de opkomst slecht was.
Uiteraard betreuren we dit want het enige middel dat blijkbaar werkt is het opleggen van een sanctie
als je niet komt opdagen.
VANAF NU zullen we tijdig (2 maanden van tevoren) in de Odessa aankondigen welke spelers op
welke avond in de kantine worden verwacht. Deze lijst zal wekelijks in de Odessa worden afgedrukt.
Doordat deze avond ruimschoots op tijd wordt aangekondigd heeft iedereen de tijd om zijn of haar
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, gewijzigd schema!

Vrijdag 08-06-2012
Robert-Jan Wit
Arjan Bakker
Jan Keeman
Robert Borg
Martin Bakker
Nick Hiemstra
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Een weekendje voetballen voor de C1
Het was een druk weekendje voor de C1 met op zaterdag een wedstrijd tegen
Zouaven uit en op zondag een toernooi in Medemblik.
We begonnen natuurlijk zaterdag tegen Zouaven waar we de vorige keer (onterecht)
hadden verloren . Toen we aankwamen was onze kleedkamer bezet. Door tijdnood
moesten we toen in een gangetje omkleden. We hadden twaalf man, Luuk Gobel
doet sinds kort ook weer mee.
We begonnen goed en kwamen al snel op 1-0. Bij rust stond het 4-0, Zouaven had
een penalty gemist. Na rust hebben we de score nog uitgebreid naar 9-0.
Omdat we dit seizoen zo vaak pech hebben gehad, was iedereen heel blij en we
hadden ook nog eens de nul gehouden.We gingen dus met een goed gevoel naar
Medemblik.
Op zondag moesten we om half negen(!) vertrekken voor het toernooi. We waren
met elf man, Luuk kon niet meedoen. Aangekomen in Medemblik was er tot onze
vreugde gewoon een kleedkamer. Na een lange warming-up(we waren vroeg),
begonnen we aan de eerste wedstrijd tegen SEW. Vorige keer hadden we 4-3
gewonnen en 6-4 verloren , dus we waren uit op revanche. Het was inmiddels half
tien en het werd steeds warmer. We begonnen wat minder, maar we herstelde ons
goed en wonnen met 5-0.De tweede wedstrijd was tegen Kolping Boys en eerlijk
gezegd speelde we dramatisch de eerste 15 minuten. We gaven een 2-0 voorsprong
weg, maar wonnen uiteindelijk met 5-2.
De derde en laatste wedstrijd was een hele belangrijke. Medemblik C2 had ook alle
wedstrijden gewonnen, maar wij hadden een beter doelsaldo (10-2 tegenover 9-2).
We moesten dus gelijkspelen of winnen. Maar Medemblik speelt in de tweede klasse
en wij in de derde, dus we wisten dat het heel moeilijk zou worden. We begonnen de
wedstrijd normaal, niet slecht maar ook niet geweldig. Medemblik kwam op
voorsprong en begon al tijd te rekken. Wij kwamen er niet echt door heen maar
hadden geduld. Nadat we van helft hadden gewisseld kwam Medemblik op 2-0. Het
moest nog gek lopen wouden wij winnen. In het laatste kwartier was Medemblik nog
meer aan het rekken, maar kwamen wij er iets meer doorheen.
Uit een vrije trap van Robin kwam de goal uit wat geklungel in het doel van
Medemblik terecht, 2-1 dus. We wisten dat het kon en zetten meer aan. Er kwam een
corner en bijna iedereen ging mee, alleen Jaimy en Jeroen bleven achter. De eerste
corner strandde bij de eerste paal maar werd nog aangeraakt door een
Medemblikker. De tweede corner kwam bij Marcel terecht en die maakte er knap 2-2
van. Zo zouden we dus eerste worden de goal werd dan ook flink gevierd. De
scheidsrechter telde er nog raar een paar minuutjes bij op, maar we hielden het vast.
Uiteindelijk dus 9-0 gewonnen en knap eerste op een toernooi geworden , top
weekend dus. Volgende week toernooi in Andijk en daarna RKEDO toernooi, nog
even knallen!
#1
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Kwiek E3 – DESS E1
We hadden vandaag (5 mei) maar 7 spelers: Maico, Klaas, Maarten, Jeroen, Vince, Nick en
Max. Dus geen wissels, ideaal voor de coach. Omdat keeper Maico geblesseerd was aan zijn
schouder, en Max onze reservekeeper last had van zijn linkerduim, hadden de jongens bedacht
dat Nick op doel moest. Daar was ik het als coach toch niet mee eens...
Na veel vijven en zessen besloot Max dan toch de eerste helft te keepen. Maico ging dus mee
naar voor. Vanaf de aftrap lag meteen het eerste doelpunt binnen. Sterker nog, na 3 minuten
stonden we al met 0-3 voor! Dat ging wel erg voortvarend. Na de 1-3 volgde de 1-4, een mooi
doelpunt van Maico nadat hij door Nick prachtig vrij voor de keeper gezet werd. Ook de 1-5
van Nick, na een verre uittrap van Max, lag er weer snel in. Dat liet Kwiek niet op zich zitten,
en zij maakten ook 2 doelpunten. Gelukkig zette Maico Nick weer vrij voor het doel met een
bekeken lob over de verdediging heen, waardoor de ruststand 3-6 werd. Inderdaad, het
samenspel tussen Maico en Nick was erg leuk om te zien, lekker creatief en vooral ook erg
effectief. Bijna jammer dat je zo goed kunt keepen Maico...
We verwachtten een ware stormloop van Kwiek de 2e helft, dus wie gaat nu de 2e helft op
doel? Max had er echt geen zin meer in, maar met de herinnering van de thuiswedstrijd tegen
Kwiek weer even naar boven gehaald (toen keepte Max ook de eerste helft, en de 2e helft Gijs
die al 2 doelpunten had gemaakt, en na een 3-4 ruststand verloren we toen met 3-9),
veranderde Max toch nog van gedachten en bleef in het teambelang op doel. Klasse Max!
Bovendien stonden Maarten, Klaas en Vince lekker te verdedigen, dus daar had hij veel steun
aan. Jeroen dit keer in de rol van Gijs als aanvallende en verdedigende middenvelder, liep het
hele veld over en scoorde ook nog bijna.
Kwiek kwam de 2e helft inderdaad wat meer bij het doel, maar Max had nog een aantal zeer
goede reddingen en ook Maico liep zich helemaal stuk mee naar achter en dan weer naar voor.
Vince had nog een knappe redding van de lijn na een corner van Kwiek. Met z'n allen zorgden
jullie ervoor dat Kwiek niet te veel terug kwam, en na de 4-6 kon Nick na een lange uittrap,
die door Maico goed verlengd werd, weer scoren. Toen kwam Kwiek toch nog terug tot 6-7,
maar Maico haalde de spanning er af door zijn derde doelpunt binnen te schieten. Heerlijk!
Wat een wedstrijd, wat een doelpunten, en wat een mooie eindstand: 6-8 voor DESS!
Tijdens het penalty schieten wist Max ook nog te scoren, evenals Nick en Maarten.
Deze wedstrijd en de wedstrijd hiervoor (4 - 4 tegen kampioen West-Frisia, toen waren we als
team helemaal compleet) zijn een mooi eind van een moeizaam verlopen 2e helft van het
seizoen, omdat we na het najaarskampioenschap veel zwaarder werden ingedeeld. Ook op het
mentale vlak valt er nog veel te verbeteren. Maar gelukkig zijn jullie het voetballen nog niet
verleerd! En jullie weten nu dat er soms gewoon hard gewerkt moet worden voor een goed
resultaat. Als beloning voor deze prachtige wedstrijd trakteerde de opa van Nick op iets
lekkers uit de kantine.
Nu volgen er nog 2 toernooien, a.s. zaterdag 19 mei bij Asonia en zondag 3 juni bij RkEdo.
Kijk in de Odessa voor de tijden, en wie niet op zondag wil/kan voetballen, laat het zo snel
mogelijk weten! En natuurlijk hebben we nog de DESS-week van 22 tot 26 mei!
Sandra
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ME 1
Vrijdagavond ladys night in medemblik. We hebben nogmaals laten zien dat we kampioen
zijn.
We wonnen de 3 wedstrijden met veel gemak. Tot ergenis van de coach van medemblik die
ook alles nog hadden gewonnen. Maar met een eindstand van 3 - 0 moest hij toch toe geven
dat wij de sterkste waren. Ze hadden graag de enorme beker in medemblik gehouden. Wij
waren nog in de kampioensfeer en hadden voor het toernooi een enorme beker op ons wang
geschilderd. Die kwam ook deze avond goed van pas. Als of we al een voorgevoel hadden
dat we gingen winnen. Het was een geweldig gezellige avond. Er werd lekker gevoetbald,
veel gelachen en het was ontzettend leuk georganiseerd. Suikerspinnen popcorn en disco.
Alles was aanwezig om er een geslaagde avond van te maken. Bedankt meiden, ik heb een
enorm gezellig avond gehad.
Jac en siska bedankt voor jullie gezelligheid en tineke de negerzoenen waren lekker.

Gr jolanda.
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TOERNOOIEN-AGENDA - DESS-JEUGD 2011/2012
Datum

Locatie

Dess-team

17 mei 2012

- Spartanen Wognum

MC1

19 mei 2012

- Asonia Andijk

C1 – D1 – E1 – ME1

2 juni 2012

- Rkedo Avenhorn

F1 – F2
MC1
C1 – D1

3 juni 2012

- Rkedo Avenhorn

E1 – ME1
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