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                    38e jaargang  Nr  1            
  

 
                    

         27 aug 2012 
 
 
 

WIJ GAAN WEER VAN START !!!                            

Eigenlijk klopt de aanhef niet helemaal want wij zijn al van start gegaan. Diverse personen  zijn al 

geruime tijd in de weer met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen (er zijn zelfs mensen die maar 

net 5 dagen op vakantie kunnen omdat anders de werkzaamheden bij DESS in het gedrang komen). 

Ook wordt er door diverse teams alweer getraind en de selectie heeft al een aantal oefenwedstrijden 

achter de kiezen. Helaas hebben wij nog geen toestemming van de gemeente om het B veld te 

gebruiken maar wij hopen dat  zeer binnenkort het licht op groen gaat. 

Voor u ligt het eerste exemplaar van de Odessa van dit seizoen en in de loop van de volgende week 

hopen wij de Bewaarodessa bij iedereen te kunnen bezorgen. Het samenstellen van de Odessa werd 

altijd door Nico  Aay  met veel zorg uitgevoerd  maar Nico heeft aangegeven dat hij het tijd vond worden 

om het stokje over te dragen en gelukkig heeft Jan Keeman  dit overgenomen zodat de continuïteit niet 

in gevaar komt.  Wel zal de Odessa voortaan 1 maal per twee weken verschijnen (mede uit kosten 

overweging) .  Nico bedankt voor de vele jaren van inzet en Jan ontzettend veel succes. 

Het wedstrijdsecretariaat is afgelopen zomer door Angelique overgedragen aan Roland Bontekoning en  

Ellie de Boer. Angelique willen wij ontzettend bedanken voor al haar inspanningen van de afgelopen 

jaren. Ellie en Roland veel succes bij het uitvoeren van deze belangrijke taak.  

Afgelopen zondag zijn er 4 senioren teams in het nieuw gestoken. Het eerste elftal kreeg een 

schitterende nieuwe outfit voor uit en thuis van de hoofsponsor de BVV. De dames 2 zijn in het nieuw 

gestoken door Noctiluca. Het tweede loopt weer strak in het pak dankzij Administratiekantoor van 

Arem   en last but not least het veteranen team ziet er weer oogverblindend uit dankzij Edmon 

Keukens.  

Mark, Frank, Sandra, Anita en Robbert ontzettend bedankt voor jullie ondersteuning. Aan de outfit kan 

het in ieder geval niet meer liggen!  

De teams hebben hun outfit afgelopen zondag aan het publiek geshowd en dankzij de goed gestemde 

weergoden kon dat bij een heerlijk zonnetje. Ook JP nogmaals bedankt voor jouw inspanningen in deze. 

Zoals al gezegd is dit het eerste exemplaar met alvast wat praktische info zodat een ieder weer kan 

beginnen en in de loop van de volgende week volgt het bewaarexemplaar. 

Tot slot wensen wij iedereen een succesvol en sportief seizoen toe ! 

Het Bestuur   
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
02-09-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

 14.00  3382 Victoria O 1 – DESS 1 P.C. Papôt 
      

 

09-09-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  3383 DESS 1 – Zuidermeer 1 R.J. Linstra 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met één van de Bestuursleden 
 

  1e wedstrijdbal: DESS1 -  Zuidermeer 1 gesponsord door Marja Kool 
  2e wedstrijdbal: DESS1 -  MOC 1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar 
  3e wedstrijdbal: DESS1 -  ASV 55 1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt  
  4e wedstrijdbal: DESS1 -  Dynamo 1 gesponsord door Jan Visser 
  5e wedstrijdbal: DESS1 -  Kwiek 78 1 gesponsord door ???? 
  6e wedstrijdbal: DESS1 -  Victoria O 1 gesponsord door André Appel 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

Redactie Odessa :  Jan Keeman  0229-591299 
Copij per mail aanleveren uiterlijk maandag tot 19:30uur  
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Gezocht: Bestuurslid Algemene Zaken   

Beste DESS-leden, liefhebbers en betrokkenen, 

 

Gedurende afgelopen seizoen heb ik met plezier de 

bestuursfunctie ‘Algemene Zaken’ bij onze mooie club 

bekleed.  

Omdat ik aankomend seizoen weer in Amsterdam ga 

wonen/studeren/voetballen/banjeren etc. ben ik afgelopen tijd op zoek geweest naar 

een opvolger omdat ik niet veel meer bij DESS te vinden zal zijn.  

 

Ik had hier iemand voor gevonden maar wegens (onverwachtse) studiedrukte is dit, 

een week geleden, uiteindelijk niet doorgegaan. Omdat de tijd nu wat begint te 

dringen hoop ik via deze weg, voor het aankomende seizoen, een enthousiaste 

opvolger te vinden.  

 

Hieronder een beschrijving van wat je eventueel een beetje kan verwachten: 

 

- Je bent aanspreekpunt  (Het zou dus handig zijn als je zo nu en dan op de club te 

vinden bent..). 

- Eens in de 3 maanden draai je een bestuursdienst; het terrein openen (je ontvangt 

hiervoor sleutels en de alarmcodes), ‘bakkie zetten’, scheidsrechters en teams 

ontvangen, etc. Als de boel draait en de kantinevrijwilligers er zijn kun je naar huis (of 

een biertje doen..;).  

- Eens in de maand is er een vergadering met het bestuur (meestal in de kantine op 

een doordeweekse avond rond 19:30 á 2 uurtjes). 

- Er is niet echt een functieomschrijving; het ligt er net aan wat voor drukte er op de 

club is en wat er gebeuren moet (‘Algemene Zaken’ dus..). 

- Het meeste contact gaat via de mail. 

 

Een voordeeltje: 

- Als bestuurslid betaal je geen contributie (mocht je een speler zijn..) 

- Goed voor de CV. 

- Alle meiden/vrouwen, jongens/mannen vinden je he-le-maal het einde..;)  

 

Verder is het best interessant om te zien wat er zo allemaal gebeurd om onze club 

draaiende te houden. Het gaat allemaal niet vanzelf, dus;  

- ben je bereid je in te zetten voor alle skik die we met ze alle hewwe op de 

Sportlaan..?-  

 

Stuur mij dan even een mailtje naar s.appelman88@gmail.com of een belletje naar 

0633059084, dan draai je even een vergadering mee en kan er ook aankomend 

seizoen door iedereen weer flink worden gesport.  

 

Groetjes, Sjaak Appelman  

mailto:s.appelman88@gmail.com
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Help de B’s uit de brand!!!!!! 

Wij staan inmiddels aan de vooravond van de start van het nieuwe voetbalseizoen. 

Gedurende de zomer zijn er weliswaar geen voetbalactiviteiten maar er wordt door een kleine ploeg 

keihard doorgewerkt om weer klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. 

Met betrekking tot de begeleiding van het nieuwe B team zijn wij er tot nu toe niet in geslaagd om 

een geschikte begeleider/coach te vinden. De trainingen zijn rond, er is een grensrechter maar helaas 

nog niemand die de jongens op zondag wil begeleiden bij uit en thuiswedstrijden. 

Daarom bij deze een dringende oproep aan de betrokken spelers en ouders om iemand te vinden die 

deze taak op zich wil nemen (misschien 2 of meer  ouders bij toerbeurt?!). 

U kunt zich melden bij Marcel Reus (of een van de andere 

bestuursleden) 

Wij hopen dat wij binnenkort bericht krijgen.   

Het Bestuur 

 

Gezocht: Begeleider B-junioren 

 
Beste dorpsgenoten en DESS-betrokkenen,  
 
Om onze jeugd ook aankomend seizoen weer van de nodige beweging en 
gezelligheid te voorzien zijn wij nog op zoek naar een begeleider voor onze  
B-junioren op zondag.  
 
Trainers: Roland Bontekoning en Henk van de Lagemaat.  
 
De (voorlopige) indeling team B-junioren: 
 
*Volgende week in de Bewaarodessa staat de definitieve indeling. 
 
Reacties kunnen gericht worden aan Marcel Reus op; mm.reus3@quicknet.nl of 
0615601034.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Odessa :  Jan Keeman  0229-591299 
Copij per mail aanleveren uiterlijk maandag tot 19:30uur  

mailto:mm.reus3@quicknet.nl
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HET GEMEENTE MEDEMBLIK JEUGDVOETBALTOERNOOI 2012 

VAN A LLE VERENIGINGEN UIT DE 

 
 

Op zaterdag 8 september 2012 zal op verschillende sportcomplexen in de 
Gemeente Medemblik gevoetbald worden door de jeugd. 
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TOERNOOIREGLEMENT: 
 

Bij de E en F pupillen mag een team bestaan uit 8 spelers waaronder 1 
keeper en een onbepaald aantal wisselspelers. Bij de D pupillen bestaat het 

team uit 11 spelers waaronder 1 keeper. 
 
Het is verboden om sieraden tijdens de wedstrijd te dragen i.v.m. letsel voor 

jezelf of medespelers. 
 

Het is toegestaan om bij hoge temperaturen een drinkpauze in te lassen 
echter de speeltijd gaat gewoon door. 

 
De wedstrijden duren in totaal 15 minuten zonder rust en wisseling van helft. 

 
De teams worden verzocht om tenminste 5 minuten voor begin op het veld 

aanwezig te zijn. 
 

Een overwinning levert 3 punten op een gelijkspel 1 punt. Bij een gelijk 
aantal doelpunten beslist het doelsaldo. 

 
Waardevolle spullen kunt u inleveren in de kantines van de verenigingen. 

 
De verenigingen zijn nimmer aansprakelijk voor vermiste goederen of geld. 

 
Bij onvoorziene problemen tijdens het toernooi beslist de toernooileiding. 

 
Plezier en sportiviteit staan voorop, bedenk dit tijdens het toernooi bij het 

benaderen van tegenstanders en scheidsrechters. 
 

Voor het overige geldt het reglement van de KNVB. 
 
 
 

Rijders Medemblik toernooi 8 september 2012 
 

 
Ieder team zal drie kwartier voor aanvang van de 1e wedstrijd vertrekken 
vanaf het DESS-veld. Of vertrekken in overleg met de trainer/begeleider. 

 
 

vertrek Team Toernooi bij rijders 

9.15 F1 v.v. Opperdoes Cas, Marit 

 MD1 DESS - 

9.30 E1 SEW  Nibbixwoud Stijn, Tom 

8.55 D1 MOC  Midwoud Oostwoud Max,Maiko,Ramon 
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Voorlopige indeling jeugd 2012/2013 
  

     A (16) 
 

B (12) 
 

C (14) 
jelle klijnsma 

    kees wagemaker 
 

marcel v schagen 
 

maurits coppejans 

dian bakker 
 

wouter smit 
 

thom van schagen 

jacob bakker 
 

matthijs rood 
 

huub alkema 

jelle v/d berg 
 

nick veltrop 
 

luuk bontekoning 

klaas swier 
 

luuk gobel 
 

sam schipper 

mark swier 
 

robin bontekoning 
 

remco swier 

niels kuip 
 

jeroen gerssen 
 

simon stapel 

mark vlaar 
 

timo kool 
 

luuk singelenberg 

jordi kool 
 

sonny v/d lagemaat 
 

nick karsten 

sam v diepen 
 

damian de boer 
 

dave moolevliet 

martin bakker 
 

krijn koning 
 

thijs swier 

chris keesom? 
 

casper smit 
 

brian veltrop 

sjoerd beuker 
   

stef mijs 

bjorn de boer 
   

Jaimy Vlaar 

richard van diepen 
    

     D (12) 
 

E (10) 
 

MD (14) 
Peter Smit 

 
Mike Schipper 

 
Marloes Keesom 

max v/d struis 
 

tom zijp 
 

Feline Odekerken 

vince v schagen 
 

Femke Singelenberg 
 

Tess Karsten 

nick v diepen 
 

stijn o/d kelder 
 

Karlijn Nijland 

gijs singelenberg 
 

myrthe vlaar 
 

Sandra Burrei 

jeroen vlaar 
 

mariet v diepen 
 

Margot Smit 

klaas burrei 
 

kim v diepen 
 

Irene Slagter 

maiko verhoeven 
 

jesse de boer 
 

Mandy Vlaar 

ramon vlaar 
 

Kacper Szymanszki 
 

Lisa de Niet 

maarten hovenier 
 

Dawid Sarnowska 
 

Noa Vlaar 

Daan Wagemaker 
   

Valerie Reus 

Ali Umar Ali 
   

Nika van Diepen 

    
Anna Hovenier 

    
Lois Karsten 

F (8) 
    Lars op den Kelder 
    Jordi Stins 
    Seth van Diepen   
    Cas Ursem 
    Wout Bruins 
    Timo Kan 
    Marit de Boer 
    Wies Wagemaker 
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Trainingsschema seizoen 2012/2013 
 
A1 dinsdag 20.00 – 21.30 vrijdag 19.00 – 20.00 

B1 dinsdag 17.30 – 18.45 donderdag 19.00 – 20.15 

C1 maandag 17.30 – 18.45 woensdag 18.30 – 19.45 

D1 dinsdag 18.30 – 19.30 donderdag 18.30 – 19.30 

MD1 maandag 18.30 – 19.30 woensdag 19.00 – 20.00 

E1 maandag 17.30 – 18.30 donderdag 17.30 – 18.30 

F1 woensdag 16.30 – 17.30   

mini’s woensdag 16.30 – 17.15  

DA1 + 2 dinsdag 19.00 – 20.00 vrijdag 19.00 – 20.00 

selectie dinsdag 20.00 – 21.30 vrijdag 20.00 – 21.30 

veteranen woensdag 20.00 – 21.00  

veteranen dames donderdag 19.30 – 20.30  

 

 
Trainers: 
A1    Peter Manshanden + Marcel Reus 
B1    Roland Bontekoning + Henk van de Lagemaat 
C1    Roland Bontekoning + Chris Keesom 
D1    Ramon Poeze + Laurens Groot + Jeroen Gerssen 
MD1    Jelle van IJperen 
E1    Sanne van Veen + Sharon Bakker + Kim Karels 
F1    Anita van Arem + Maickel de Boer 
Mini’s    Erwin Kan 
DA1 + 2   Rien Mohle + Jelle van IJperen 
Selectie   Jaap Beerepoot 
Veteranen   -  
Veteranen dames  - 
 

De trainingen van de jeugd beginnen als de scholen ook weer beginnen tenzij 
de desbetreffende trainer anders beslist heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Odessa :  Jan Keeman  0229-591299 
Copij per mail aanleveren uiterlijk maandag tot 19:30uur  
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Competitie indeling jeugd 2012-2013 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

                                      Zaterdag 08-09-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 14.30  oefen DESS c1 -- Apollo'68 C1 Anita v Arem 

      

      

 

                                      Zondag 09-09-2012   

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 11.00 10.00 oefen Apollo'68 B1 -- DESS B1 Robin Sonny damian 

      

      

      

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bewaarnummer Odessa 
 
In de week van 2 september  t/m 9 september ontvangen alle leden van DESS het 
bewaarnummer van de Odessa. 
Tot uiterlijk maandag 3 september voor 19:30 kan kopij worden aangeleverd. 

 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator: 
 Rr Bontekoning rel nr: CCNN755 
 
 
 
 

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 


