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Maandag 28 mei, tweede Pinksterdag, was niet voor niets een nationale feestdag!
Uiteindelijk is het DESS gelukt om naar de vijfde klasse te promoveren!
Onder de stralende zon in Callantsoog moest het gebeuren. Door de goede 3-0 overwinning
op VESDO had DESS alle kansen in eigen hand. De rekenkundigen hadden vastgesteld dat
zelfs een 1-0 nederlaag voldoende zou zijn voor promotie.
Eenmaal aangekomen in Callantsoog bleek de zon helemaal niet te schijnen. Dit tot
genoegen van de meeste spelers aangezien het onder deze omstandigheden een stuk beter
uit te houden was. De thuisclub had het veld de gehele week besproeid en zelfs de
doelgebieden waren diezelfde dag nog onderhanden genomen. Kortom aan het veld kon het
niet liggen. Jaap had de mannen in de kantine het strijdplan toegelicht. Een plan wat uit
enkele verrassingen bestond. Zo waren er basisplaatsen voor Niek Nijland en
Vincent Vermeulen. Voorafgaand aan de wedstrijd was dit met alle spelers besproken en
unaniem stonden zij achter deze beslissing.
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Na een goede warming up blies de scheidsrechter voor het startsignaal. Zoals verwacht
drong Callantsoog direct aan echter zonder echt gevaarlijk te worden. Helaas was het een
voorzet van 1 van de spelers van Callantoog die het eerste doelpunt inleidde. Een voorzet
werd niet helemaal goed ingeschat door Ronald waarna de spits hem eenvoudig binnen kon
tikken. Geen lekker begin maar we waren hier op voorbereid. DESS liet zich duidelijk niet
van de wijs brengen en gaande weg de eerste helft groeide het vertrouwen van alle spelers.
Het spel was niet altijd even mooi maar de strijdlust maakte een hoop goed. De duels
werden gewonnen en er werd niet op elkaar gemopperd. Er ontstonden wat kleine kansen
voor DESS maar uiteindelijk werd de rust bereikt met deze 1-0 achterstand.
In de rust was iedereen opvallend rustig en ontstond langzaam het gevoeld dat dit niet meer
fout kon gaan.
Direct na de aftrap was iedere speler er 100% van overtuigd dat deze wedstrijd gewonnen
ging worden. Er werd nog harder gevochten en Callantsoog kwam nauwelijks meer in de
buurt van de goed keepende Ronald. Achterin werden geen cadeaus meer weggegeven en
op het middenveld knokten Niek en Dirk Jan de tegenstanders helemaal murw. De spitsen
en opkomende buitenspelers maakten hun meters en gaven de tegenstanders geen ruimte.
De gaten in de verdediging van Callantsoog werden steeds groter en uiteindelijk werd het
knokken beloond met een penalty. Ruben Kist werd gevloerd in de zestien. Deze penalty
werd loepzuiver in de bovenhoek geschoten door Dirk. Na deze bevrijdende goal gingen alle
remmen los. Helemaal nadat een speler van de tegenstander de tweede gele kaart ontving
en kon gaan douchen. Ondertussen werden de leeggespeelde spelers Marcel Bartels,
Robert Boersma en Vincent Vermeulen vervangen voor Chris, Boogie en Patrick. Met deze
verse krachten lukte het om in het laatste kwartier Callantsoog over de knie te leggen. Eerst
ramde Dirk zijn tweede goal erin door van 30 meter de bal met keeper en al in het doel te
werken. Vervolgens was het Ruben Kist die de eindstand van deze wedstrijd noteerde. Hij
werkte een mooie aanval beheerst af.
Direct na het eindsignaal barste het feest los, spoot de champagne in het rond en werd
iedereen gefeliciteerd door de massaal aanwezige supporters. Na een lange rit naar huis
was het in de kantine nog lang onrustig. Door de spelers werden alle mensen rond het team
nog een keer in het zonnetje gezet en de hoofdsponsor en club van 100 leverden de eerste 2
vaten bier.
OP NAAR DE 5E KLASSE!!!!!!!
SUPPORTERS BEDANKT VOOR JULLIE STEUN!!!! Waar we ook speelden jullie waren
vrijwel altijd in de meerderheid.
Ook een speciaal dankwoord voor Jaap en Ron die ook in de moeilijkste tijd van dit jaar het
vertrouwen hebben gehouden in deze groep. Zonder jullie was dit nooit gelukt.
Als laatste verdienen Afra, Elly en Jan Keeman nog een grote pluim voor hun bijdrage in
deze prestatie
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Afsluiting van het seizoen 2011/2012
Met het verschijnen van deze laatste Odessa is als het ware de aftiteling begonnen van een
spannende Hollywoodfilm. Want zo kunnen we het afgelopen seizoen wel betitelen.
Het seizoen begon prachtig met goede velden en alle teams in schitterende kostuums.
Vervolgens begonnen de diverse verhaallijnen zich af te spelen. De wisselende resultaten bij
de selectie en de bijhorende motivatieproblemen, de wisselende resultaten van de overige
teams, de zoektocht naar de diverse vrijwilligers om de lege plekken op te vullen, de ziekte
van Nico Huisman die inmiddels weer aan de beterende hand is, de helpende hand van
anderen in moeilijke situaties, het vertrek van de BSO uit de kantine, de renovatie van het Bveld, de goede eindsprint van de diverse teams, etcetera.
Teveel zaken om hier allemaal te benoemen. In ieder geval hebben deze bijgedragen tot het
spetterende einde. Allereerst was daar de prachtige voetbalweek die uitstekend
georganiseerd was en elke avond kon genieten van schitterend weer. Tijdens 4 avonden
was het uiteindelijk het team van Remco Bouma die als winnaar van het veld stapte, Ruben
Kist ging er vandoor met de Simon Conijnbokaal en bij de dames was het het team van Lotte
Klijnsma die de eerste prijs pakte. Overdag waren de prijzen binnen de jeugd al verdeeld.
Ten tweede was er de huldiging van de kampioenen binnen de jeugd. De D, E en ME
werden zaterdag 26 gehuldigd als ware kampioenen en werden op de platte wagen
gefeliciteerd met hun prestatie.
De slagroom op de taart werd maandag 28 mei gerealiseerd. Op overtuigende wijze wist
DESS 1 de nacompetitie te winnen en daarmee promotie naar de vijfde klasse af te dwingen.
Grote klasse mannen! Ook dit feest werd uitgebreid gevierd en terecht natuurlijk. Daags na
de overwinning stond er een pagina groot artikel in het NHD hetgeen heel veel reacties in de
omgeving heeft los geweekt. Via de website zijn diverse felicitaties binnen gekomen.
Met deze knaller komt er een einde aan een mooi seizoen maar zien we inmiddels ook
alweer uit naar het volgende. Wat voor moois gaan we komend jaar weer meemaken?
Het bestuur wil van deze mogelijkheid gebruik maken om iedereen ontzettend te bedanken
voor het afgelopen jaar. We hopen dat we in het nieuwe jaar weer op iedereen kunnen
rekenen.
Verder wensen we iedereen een prachtige vakantie toe. Even zonder voetbal bij DESS maar
dat wordt waarschijnlijk ruimschoots gecompenseerd door het naderende EK.
Het bestuur
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Zo.. nog een klusavond, dan zit het seizoen er echt op.
Het was best wel een drukke week bij de s.v. DESS, de voetbalweek, platte wagens door het
dorp en als klap op de vuurpijl de promotiewedstrijd van het eerste op tweede pinksterdag
in het koude Callantsoog.
Wat de voetbalweek betreft heb ik niet alle uitslagen bij de hand maar dat is denk ik ook niet
zo belangrijk. (staan trouwens op de vorige pagina).
Het gaat uiteindelijk om een leuke afsluiting van het voetbalseizoen.
Op wat kleine oneffenheden na is het (mede door het mooie weer) wel goed gegaan.
Op woensdagmiddag was het voor de kleintjes wel erg warm maar met wat waterspelletjes
tussen het voetbal door hebben die ook een leuke middag gehad.
Bij de senioren is het altijd weer een hele klus om met genoeg mensen aan de wedstrijden te
beginnen maar dat ging de eerste drie avonden redelijk goed.
Zaterdag was het begin wel erg lastig met een paar teams met maar twee á drie man.
Bij de dames was er nog wat geharrewar over wie er eerste was geworden.
Bij het penaltyschieten moest Luiten Plekker, die bij de finale in doel zou staan, helaas
verstek laten gaan. Maar gelukkig vonden we Sven bereid om die taak op zich te nemen.
Maar… al met al best wel weer een leuke week met een heel gezellige zaterdagavond!
En… alleen met hulp van veel vrijwilligers is zo’n week te realiseren, daarom dank aan

iedereen die heeft meegeholpen!

Dan nog het volgende:
Dit is de laatste Odessa van dit seizoen.
De eerste Odessa van het nieuwe seizoen zal waarschijnlijk eind augustus/begin september
uitkomen.
Maar hou ook de website (www.svdess.nl) in de gaten voor eventueel nieuws.
Voor nu: prettige vakantie en tot volgend seizoen.
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Kleding inleveren
Willen jullie de team tassen inleveren.
Wil iedereen even zijn kasten nakijken of er iets van DESS inlegt, wat bij DESS thuishoort.
Dit kan ingeleverd worden op vrijdagavond 8 juni vanaf 19.00 uur.

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.
We starten bij de Rabobank in Wognum. Inschrijven kan vanaf 9.00 tot 10.30 uur. Je moet
voor 13.30 uur weer binnen zijn.
Iedere deelnemer krijgt een gratis lunchpakketje.
We fietsen via Berkhout, Hoorn, Blokker en via Hauwert weer terug.

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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Vrijwilligers gezocht!!!!
Met het sluiten van het seizoen komen er ook weer enkele taken vrij die door
vrijwilligers werden opgepakt. Voor het nieuwe seizoen zoeken we nog mensen voor
de volgende taken:
- Voorzitter
- Wedstrijdsecretaris voor de senioren
- Iemand die de odessa wil digitaal wil maken (Nico Aay stopt).
- Iemand voor het coordineren van de schoonmaak van de kantine.
- Binnen de jeugd zijn nog enkele plekken beschikbaar binnen het trainen en
begeleiden van de diverse teams.
We hopen dat we op u kunnen rekenen! U kunt hiervoor contact opnemen met een
van de bestuursleden.

Contributieverhoging per aanvang nieuwe seizoen
Zoals reeds besloten in de ledenvergadering zal de contributie met ingang van het
nieuwe seizoen omhoog gaan met 10 euro voor de senioren- en 5 euro voor
jeugdleden. Verder zal de contributie voor een reservelid 50 euro bedragen. Het
reservelid ontvangt hiervoor een Odessa en kan meetrainen tijdens de training van
de overige senioren op de woensdagavond.
Vanaf heden is de BSO niet meer in de kantine aanwezig. Hiermee valt een
belangrijke inkomstenbron weg. Het bestuur is op dit moment druk bezig om middels
de sponsoring de inkomsten die wegvallen te compenseren. Dit lukt echter niet direct
waardoor we genoodzaakt zijn de contributieverhoging door te voeren. Inmiddels
hebben we al een aantal sponsors vast weten te leggen. Deze zullen met ingang van
het nieuwe seizoen aan u gepresenteerd worden.
Mocht u nog een nieuwe sponsor weten of wellicht een nieuwe huurder voor de
kantine dan vernemen we dat graag.
Het bestuur
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KLUSAVOND en schoonmaken
Op 8 juni gaan we met z'n allen klussen op het terrein. Er moeten namelijk weer de nodige
klussen worden uitgevoerd om alles klaar te krijgen voor het komende seizoen. De klussen
variëren van simpel tot wat lastiger dus voor iedereen is er wel wat te doen. Iedere hulp is
welkom. Als de klus is geklaard drinken wel altijd nog even een lekker frisje/biertje met
elkaar. Heel gezellig!
Op 8 juni gaan we ook de kantine en de kleedkamers grondig schoonmaken zodat we het
nieuwe seizoen kunnen starten in een schone kantine. We beginnen om 19 uur. Er staan
een aantal spelers op het schema die moeten komen.
Een extra handje zou ook hier welkom zijn.
We hopen dat iedereen nog even 2 uurtjes kan vrijmaken om ervoor te zorgen dat alles voor
elkaar komt.
Graag tot dan!
Het bestuur.

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN
Vrijdag 08-06-2012
Robert-Jan Wit
Jan Keeman
Martin Bakker
Arjan Bakker
Nick Hiemstra
Mathijs Spijkerman
Cliff Bean

ODESSA

7

Niet alleen bij het eerste was het
feest…

Ook bij de jeugd hadden we
een aantal kampioenen

Oléé…Oléé

Op de platte wagen!!
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Op hemelvaartsdag stonden de teams van het bestuur en de kopers van de veilingtickets op
het programma. Een 2-jaarlijks hoogtepunt voor spelers en publiek. Na de aftrap bleek dat
beide teams aan elkaar gewaagd waren. De mix van man/vrouw en jong/oud was goed in
evenwicht. Uiteindelijk lukte het het veilingteam om het eerste doelpunt te maken. Het
bestuur liet zich echter niet kisten en het duurde niet lang voordat de gelijkmaker werd
gescoord. Het bestuur verslapte niet en nog voor de rust stond er een voorsprong van 3-1 op
het scorebord. Na de rust probeerde het bestuur deze voorsprong te verdedigen maar
uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 3-3.
Scheidsrechter Jan van IJzerloo nodigde alle spelers vervolgens uit om aan te vangen met
de penalties die de beslissing moesten brengen. Deze serie werd door het bestuur beter
genomen waardoor zij voor de eerste keer in de geschiedenis als winnaar van het veld
gingen.
Vervolgens begon de derde helft. Wellicht de belangrijkste helft van deze wedstrijd. Hier viel
het op dat de conditie van alle spelers een stuk beter was langs de lijn dan binnen de lijnen.
Het werd een hele gezellige middag/avond onder het genot van een lekker drankje en een
goed stuk vlees van Jan Dam.
Hierbij een speciaal dankwoord voor de kopers van de kavels en de vrijwilligers die deze dag
mogelijk hebben gemaakt.
Het bestuur
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Seizoensoverzicht DESS MC1
Voor de winterstop zijn we begonnen met een team van 15 meiden. Dit leek genoeg om een
seizoen mee vol te maken. Uiteindelijk hadden we maar liefst 27 (!) verschillende spelers
nodig om elke week te kunnen spelen. Elke voetbalkenner weet dat een team steeds beter op
elkaar ingespeeld raakt, naarmate er meer met elkaar gespeeld wordt. Als dit ook nog eens in
dezelfde opstelling gebeurd, kan een team zich steeds sneller gaan ontwikkelen. Het
tegenovergestelde is ook waar: als een team elke week in een andere samenstelling en
opstelling speelt, wennen ze niet aan elkaar en gaat het team erg langzaam vooruit.
Voor de winterstop hebben we met dit team een prachtige prestatie neergezet, door met 6
D-pupillen in een C-junioren team, 6e te worden in een poule van 14. Dit hield wel in dat we
na de winterstop in een competitie zaten met de nummers 1 t/m 6 van deze poule. Dat ging
dus nog zwaarder worden. Zeker toen bleek dat we laatste man Marije kwijtraakten door werk
en even later ook Mariska. Sanne raakte daarna langdurig geblesseerd, waardoor er wel erg
veel werd verwacht van onze jonge spelers en de paar ouderen die we nog over hadden.
Ondanks dat we 6e in de poule werden en slechts 1 wedstrijd wonnen van de 9 die we
gespeeld hebben, was er op de inzet tijdens de wedstrijden weinig aan te merken. We
probeerden te voetballen zoals we dat geleerd hadden en ook op de training doen, maar tegen
meiden die soms wel 2 koppen groter zijn, is dat toch lastig.
De sfeer was ondanks de resultaten prima. Er werd gebarbecued bij Petra thuis en bij beide
toernooien werd erg veel gelachen. Wel merkte je onder andere bij de toernooien dat het
leeftijdsverschil dit seizoen toch wel groot was. Waar in het ene groepje uitgebreid over
jongens werd gesproken, ging het in het andere groepje over heel andere zaken. Volgend
seizoen zullen deze verschillen een stuk minder aanwezig zijn, doordat er flink geschoven
gaat worden met dit team.

(vervolg op pagina 11)
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(vervolg van pagina 10)

Hieronder de prestaties van de meiden. We speelden 22 wedstrijden.
(19 competitiewedstrijden, 2 toernooien en 1 oefenwedstrijd) en er waren 52 trainingen
tijdens dit seizoen. Nieuw dit seizoen is de verkiezing van de Man van de wedstrijd (Vrouw
van de wedstrijd klinkt raar). Na iedere wedstrijd wordt op de training besproken wie er het
best heeft gespeeld. Dat is niet altijd de speler die het best is, maar juist de speler die het
meest boven zichzelf is uitgestegen die wedstrijd. Alle spelers mogen op een medespeler
stemmen, de speler met de meeste stemmen is de Man van de wedstrijd.
Aantal x
getraind
Denise Swier
49
Judith Slagter
48
Marije Bakker
44
Marloes Keesom
41
Karlijn Nijland
41
Iris Gorter
37
Anne v. Helden
34
Rosanne Vlaar
29
Angela Mazereeuw 28
Mariska Swier
28
Floor Singelenberg 25
Tess Karsten
21
Kelly Mijs
20
Feline Odekerken
20
Sanne Wagemaker 19
Rosalie Hendriks
Lisa de Niet
Mariëlle Groot
Irene Slagter
Valerie Reus
Mandy Vlaar
Joy Langedijk
Sandra Burrei
Amy Moolevliet
Anna Hovenier
Celine van As
Esther …
-
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afw. met
afbericht
3
4
8
10
9
10
11
21
8
14
26
29
12
29
33
-

afwezig
zonder afb.
0
0
0
1
2
5
7
2
0
10
1
2
6
3
0
-

wedstr.
gespeeld
21
20
14
18
20
20
20
20
18
11
20
20
9
22
16
7
5
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1

doelpunten
22
5
0
0
1
0
0
0
3
0
3
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

man vd
wedstrijd
3
3
1
0
1
0
3
0
2
1
2
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Winnaar DESS Loterij
Ondanks het feit dat er dit jaar beduidend minder loten verkocht zijn dan andere
jaren, heeft toch 1 iemand heel erg zijn best gedaan.
Dit jaar zijn de meeste loten verkocht door:

Stijn op den Kelder
Stijn, bedankt voor jou inzet! Er zal binnenkort een verrassing jouw kant
opkomen.
Helaas hebben wij van veel mensen vernomen dat er niemand bij hen aan de
deur is geweest dit jaar. Ondanks het feit dat alle straten verdeeld waren onder
onze E en ME. Jammer dat niet iedereen zo zijn best heeft gedaan. Gelukkig zijn
in andere straten wel goed loten verkocht en werden veel van deze mensen
verrast door een mooie prijs.
Ook voor onze E1 en ME1 staat nog een gezellige verrassing op het programma.
Jullie krijgen hier binnenkort meer over te horen.
Afra Appel en Angelique Moolevliet

WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD

02-06-2012 Jeugdtoernooi RK EDO
uit

tijd
09:00 – 11:30
09:15 – 11:30
11:15 – 14:00
16:15 – 19:00
11:30 – 14:00

vertrek
08:00
08:15
10:15
15:15
10:30

wedstrijd
DESS F2
DESS F1
DESS D1
DESS C1
DESS MC1

rijders
Femke, Mike
David, Casper
Daan,Remco, Matthijs
Casper,Timo, marcel
Feline, Rosanne,Kelly

03-06-2012 Jeugdtoernooi RK EDO
uit

tijd
09:30 – 11:45
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vertrek
09:00

wedstrijd
DESS E1

rijders
Gijs, Maiko
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