38e jaargang Nr 10

17 dec 2012

Van de Voorzitter
Halverwege het seizoen is het gebruikelijk dat er even teruggekeken wordt hoe het de
afgelopen maanden met de s.v. DESS is vergaan en dan met name op voetbal- en
bestuursgebied.
Om te beginnen met het laatste, ik kan u zeggen dat deze afgelopen maanden in een
sneltreinvaart voorbij is gegaan. Iets waar de FYRA een puntje aan kan zuigen. Zoals u
wellicht heeft gelezen is ondergetekende begin oktober na een prettig oriënterend gesprek
(met toenmalig en scheidend voorzitter Vincent Vermeulen en vice-voorzitter John
Keesom), in de ban van DESS geraakt en vrij snel aan u voorgesteld als nieuw bestuurslid.
Met als uitgangspunt uiteindelijk voorzitter te worden, nu even een jaar op ad interim
basis, dit in verband met mijn huidige werk.
Na de jaarvergadering ben ik begonnen met inventariseren en om alle mensen die s.v. DESS
een warm hart toedragen, persoonlijk te ontmoeten en even kort mee te praten. (Welnu,
ik kan u verklappen, dat zijn er heel veel!) Bij sommige mensen was dit bij hun thuis,
anderen heb ik kunnen spreken na/op een trainingsavond, telefonisch of op een
wedstrijddag. In alles proef ik dat men open staat als het over de vereniging gaat en een
ieder wil alleen maar het beste voor de club.
Als voorzitter is het vooral de bedoeling dat er veel intern contact is met de andere leden
van het bestuur en gelukkig gaat dit tegenwoordig prima via de email. En als het dan toch
nog niet helemaal duidelijk is, komt er nog een telefoontje achteraan. Prima! De
communicatie binnen de vereniging ligt op een bijzonder hoog peil en dat is alleen maar
prettig. Extern, dan moet u denken aan bijvoorbeeld de gemeente (zie bijvoorbeeld het
snoeiwerk rondom het hoofdveld) of de media. Hiertussen is er dus ook al het een en ander
gecommuniceerd. Al is het stukje welke geplaatst is in het Westfries weekblad een trieste
aanleiding, het overlijden van een vader/ grensrechter. Als oud assistent-scheidsrechter
raakte mij dit ook persoonlijk en op zondag 9 december kwamen wij bij elkaar om hierover
te praten. Helaas was de bestelde film “Kill the Referee” niet op tijd binnen en hebben we
het anders moeten oplossen, maar het was verder een ‘geslaagde middag’. Nogmaals dank
dat u toch uw zondagmiddag routine daar even voor heeft onderbroken.
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We staan op het punt van de winterstop, maar dat houd niet in dat het bestuur op de
lauweren gaat rusten. De kerstkaart is dit jaar ontworpen door onze ledenadministrateur
Charlotte Admiraal en de zeer actieve penningmeester Afra Appel en haar partner André
zijn al bijna klaar met de voorbereidingen voor de nieuwjaar-wedstrijden c.q.
nieuwjaarsreceptie. Met een echte primeur, want in 2013 zal voor het eerst ook de
damesselectie van de partij zijn en een wedstrijd tegen elkaar spelen. Ik nodig dan ook
een ieder hierbij van harte uit om op zondag 6 januari 2013 met ons het glas te heffen en
te proosten op het nieuwe jaar.
De vrijwilligers- en sponsoravond is gepland op zaterdag 19 januari 2013. Geef u hier wel
voor op, want het is voor de organisatie van groot belang om op tijd te weten of u daarbij
aanwezig kunt zijn. Rest mij nog om u allemaal hele fijne feestdagen en een sportief,
maar vooral gezond 2013 toe te wensen.
Johnny Jacobs

s.v. DESS neemt afscheid van trainer Jaap Beerepoot
In goed onderling overleg tussen trainer Jaap Beerepoot en het bestuur van s.v.
DESS is besloten, om aan het eind van dit seizoen het lopende contract niet te
verlengen.
Trainer Beerepoot kwam in 2010 naar de club in Sijbekarspel/ Benningbroek en
heeft vorig jaar aan de basis gestaan van de promotie naar de 5e klasse. Hij
heeft aangegeven er dit seizoen ook nog alles aan te doen om deze verworven
plek in de 5e klasse te behouden. Jaap Beerepoot gaf aan zeker nog de ambitie
te hebben om elders aan de slag te gaan en staat open voor een nieuwe
uitdaging.
Het bestuur van s.v. DESS en Jaap Beerepoot gaan in goede harmonie uit elkaar
en bedankt hem voor de afgelopen jaren en hoopt op een mooi afscheid, in de
vorm van lijfsbehoud in de 5e klasse.
Nieuwe trainer seizoen 2013-2014
Uiteraard is het bestuur druk bezig met diverse kandidaten om uit te zoeken
wie de huidige trainer gaat opvolgen. Wij hopen deze gesprekken nog voor het
nieuwe jaar af te ronden. Dus u leest dit pas in de eerstvolgende Odessa of
wellicht al eerder op onze website. www.svdess.nl
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DESS leden staan stil bij het overlijden van Richard Nieuwenhuizen
Op zondag 9 december, was de kantine
van de s.v. DESS geopend voor al onze
leden, om te komen luisteren, kijken,
praten, discussiëren over het geweld wat
laatst fataal afliep bij s.v. Buitenboys. Het
doodslaan van een vader die toevallig
even bij zijn zoon kwam kijken, heeft er
bij veel mensen flink ingehakt, vooral
omdat agressie op en langs het veld,
helaas best wel meer voorkomt. Alleen
dan (gelukkig) niet met dodelijke afloop.
Het kan niemand zijn ontgaan: de gewelddadige dood van grensrechter Richard
Nieuwenhuizen, op 2 december in Almere. Ook s.v. DESS is diep geschokt door dit trieste
nieuws en wij leven dan ook intens mee met de nabestaanden. Als teken van protest had
de KNVB alle amateurwedstrijden voor het weekend 8 en 9 december afgelast, met
uitzondering van het betaalde voetbal. Het is een ingrijpende en veel betekende
maatregel van onze voetbalbond en uiteraard hopen wij, dat dit leidt tot bezinning.
Maar de werkelijke verantwoordelijkheid begint niet bij de KNVB. Die begint bij de
voetbalclubs zelf. Het is indrukwekkend te zien en te lezen hoe collega-clubs dit tragische
incident aangrijpen om hun leden te informeren en welke maatregelen zij treffen om
dergelijke uitwassen te voorkomen. Op zondag 9 december was de kantine vanaf
12:30uur geopend, om stil te staan bij die tragische gebeurtenis.
Omstreeks 13:00uur trapte de voorzitter officieel af en na zijn betoog over deze
misselijke daad werd er een film aangekondigd, t.w. “Kill The Referee”. De essentie
hiervan was om nu eens de andere kant van de scheidsrechter met zijn assistenten te
belichten. En vooral, wat krijgen zij allemaal mee van hetgeen in en om het veld
gebeurd. Deze film is met toestemming van de UEFA gemaakt tijdens het EK van 2008 in
Zwitserland/ Oostenrijk. Ondanks dat de film na 50 minuten ermee stopte, hebben de
aanwezigen toch een redelijk beeld kunnen krijgen. Beloofd is om deze film/
documentaire nog een keer te tonen, al dan niet op een (ingelaste) technische avond.
Daarnaast hebben we tegen die tijd ook de beschikking over de documentaire “De
Dertiende Man”. Deze Nederlandse film geeft ook een redelijk beeld over hoe het
toegaat in onze amateursport. Toch is het niet allemaal kommer en kwel, maar het is
goed om deze excessen even goed te belichten.
Er zijn een aantal initiatieven geopperd, welke vanaf volgend jaar in kunnen gaan. Dit
allemaal ter bevordering van het beoogde Fair Play.
Bijvoorbeeld dat
1. Het eerste elftal gezamenlijk met de tegenstander achter de scheidsrechter en zijn
assistenten het veld oploopt, gespreid opstelt, daar iedereen voor de wedstrijd een hand
geeft en de tegenstander (en arbitrage!) een prettige wedstrijd toewenst. Inderdaad,
net zoals in de hoofdklasse, topklasse en betaald voetbal. Dit mag uiteraard ook door
andere teams gekopieerd worden!

2. Een pupil van de week bij de thuiswedstrijden
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3. De jeugd ook 1x per seizoen een wedstrijd laten fluiten, zodat men leert hoe het is om
leiding te geven.
4. Probeer code 08 (commentaar op de leiding) zoveel mogelijk te vermijden
Natuurlijk worden er bij de s.v. DESS al zaken gedaan om alles in goede banen te leiden
en houden. Maar ook bij s.v. Buitenboys was dit het geval. Wat er maar mee gezegd
wordt; het hoeft niet vanuit onze vereniging vandaan te komen.
Dus; Indien er een vreemde of uitermate vervelende situatie ontstaat, neem dan even
een afkoelingsperiode in acht. Waarschuw de bestuursdienst (als die het nog niet heeft
gemerkt) en neem even de tijd. Besluit daarna of het nog zinvol is om de wedstrijd
opnieuw aan te vangen. En maak van tevoren duidelijke afspraken met elkaar.
Tot slot wil ik u het onderstaande verhaal niet onthouden. Ik kwam het op de website
van Always Forward tegen, geschreven door een voetbalvader;
Soms hebben ze er helemaal geen zin in, vlaggen. Maar omdat niemand echt wil,
springen ze toch maar over het hekje om die vlag aan te pakken. Ze ritsen hun
jack omhoog, geven hun mobieltje af aan een kennis en bemannen die smalle
strook tussen hekwerk en zijlijn. Ze zijn met duizenden, iedere week weer.
Anonieme mannen (meestal) die hun best doen het spel te volgen, terwijl ze
tegelijkertijd niets willen missen van hun oogappel, die ergens op het veld
zijn of haar kunsten vertoont. Als hun partij scoort, doen ze hun best niet te
juichen.
Het is een ondankbaar vak, grensrechter.
Want je kunt niet alles in de gaten houden.
Je bent er niet voor opgeleid en de beloning
bestaat
doorgaans
uit
niet
veel
meer dan een lauwe hoofdknik van de
scheidsrechter. Het moeilijkst zijn de
momenten wanneer je aan een kant loopt te
vlaggen van het publiek dat niet aan
jouw kant staat. Het zijn de momenten
waarbij je bij voorbaat ongelijk hebt.
Uit is altijd in, buitenspel is altijd onterecht. Dat weet je als grensrechter,
je accepteert het. Het gaat om de manier waarop het partijdige publiek haar
gelijk meent te kunnen opeisen. Met respect een enkele keer, met humor soms,
maar veel te vaak op niet mis te verstane wijze. Met krachttermen of
scheldpartijen zelfs.
En soms, iedere keer is er één teveel - met geweld. Zoals afgelopen weekend. Een
eenvoudige man, 41 jaar oud. Een voetbalvader die ’s ochtends opstond, zijn
vrouw een kus gaf en met zoonlief naar de voetbalclub reed. Misschien wist hij
vooraf niet eens dat hij zou vlaggen, die dag. Het zou de laatste keer worden
dat hij langs de lijn draafde, in de kou en regen van zomaar een zondagmiddag.
De laatste keer dat hij zijn zoon zag rennen, de laatste keer dat hij zag hoe
groen het gras was. Onze gedachten gaan uit naar Richard Nieuwenhuizen. Een man die
symbool staat voor iedere vlaggende vader of doodgewone liefhebber langs de velden.
Het zijn vrijwilligers, het zijn mensen. Daar heb je vanaf te blijven.
Johnny Jacobs
Voorzitter a.i.
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Trainingen 2012 – 2013
21 december zijn de laatste trainingen van 2012.
Ze worden weer hervat op 7 januari 2013.

NIEUWJAARSWEDSTRIJD
2013
Het programma:
10.00 uur Ontvangst spelers met koffie
11.00 uur Wedstrijd Oud DESS 1 jaren ’80 – DESS A1
12.00 uur Wedstrijd DESS Dames 1 – DESS Dames 2
13.00 uur Wedstrijd DESS1 – OUD DESS jaren ’90
14.30 uur Aanvang nieuwjaarsreceptie
Inlichtingen: Afra en André Appel tel. 591803

Het bestuur van sv DESS, wenst jullie

Een gezond en sportief 2013
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De s.v. DESS stimuleert
enthousiasme,
respect
en fair-play!

Wat we van niemand willen op ons complex is ordinair gedrag, zoals schelden,
vloeken en/of schuttingtaal. Laat staan vernielen, (be)dreigen en verbaal- of fysiek
geweld.
Ben je het hiermee eens, dan is er voor jou altijd vrije toegang en ben je van harte
welkom.
We waarderen jouw positieve aanmoediging voor je club.
Kun je niet achter ons idee staan, weet dan dat dit iets over jou zegt.
Keer om en bezoek ons complex niet. We wensen je even goed een prettige dag.
Door ons terrein te betreden laat je weten dat je ons beleid steunt.
En……, overkomt je toch een niet gepaste (re)actie, wees dan ook sportief wanneer
je daarop wordt aangesproken.
s.v. DESS wenst je een sportieve dag toe en dankt jullie voor je bezoek.

Agenda
6 januari 2013 Nieuwjaarswedstrijd
9 januari 2013 Bestuursvergadering
Vrijwilligers- en
19 januari 2013 Sponsor avond
13 februari 2013 Bestuursvergadering
13 maart 2013 Bestuursvergadering
10 april 2013 Bestuursvergadering
8 mei 2013 Bestuursvergadering
12 juni 2013 Bestuursvergadering
27 mei t/m 1 juni 2013 Voetbalweek
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Wil je DESS 1 bij de thuiswedstrijden voorzien van een
nieuwe wedstrijdbal?
Neem dan contact op met Jan van IJzerloo of Jan Peter Bos.
Tel. 06-52199400 of janpeterbos@hotmail.com

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 Mevr. Op den Kelder
6e wedstrijdbal: DESS1 - Victoria O 1 gesponsord door André Appel
7e wedstrijdbal: DESS1 - ???
gesponsord door Klaas Helder
Wedstrijdbal voor de MD1: Mevr. Op den Kelder
Wedstrijdbal voor de B:
Karin Kon

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN
Zoals ieder jaar zullen diverse teams worden opgeroepen voor het schoonmaken van de
kleedkamers. Er wordt tijdig (2 maanden van tevoren) in de Odessa aangekondigd 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 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.

Dinsdag 4 december
Erik Admiraal
Sam van Diepen
Vincent Vriend
Laurens Groot
Robert Borg
Jan Kool
Cliff Bean
Niels Kuip
Mark Vlaar

ODESSA

Dinsdag 8 januari
Arjan Bakker
Ruben Kistemaker
Max van Schagen
Ruben Kool
Niek Nijland
Sjaak Mulder
André Appel
Martin Bakker
Sjoerd Beuker

Dinsdag 5 februari
Erik Appel
Nico Doodeman
Marcel Bartels
Patrick Huijsman
Roland Bontekoning
Jan Keeman
Dian Bakker
Jacob Bakker
Richard van Diepen

Dinsdag 5 maart
Frederik van der Ven
Harm op den Kelder
Sven Frieswijk
Michel Verhoeven
Anthony Molina
Marco Kremer
Jelle vd Berg
Mark Swier
Björn de Boer
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De Koog 2 VS DESS 2
Afgelopen zondag om HALF 9 stond Dess 2 (deels) klaar om af te reizen naar Texel. Met
ondersteuning van onze toppers van de B’tjes: Wouter, Nick, Jeroen en Robin wisten we een
volledig elftal op de been te krijgen… Daarnaast moest de heer V. Vriend nog
hoogstpersoonlijk uit zijn nest worden gehaald, jaja de spirit zat er alweer vroeg in!
Even voor 9 uur kon de auto worden gestart en waren we dan echt onderweg naar het
eiland. We moesten de boot hebben van 9:30 uur, dus enige haast was geboden! Met een
keurige snelheid ( de politie had een ochtendje vrij) wisten twee van de drie auto’s op tijd
aan te komen in Den Helder om de overtocht te maken, ja mensen twee van de drie auto’s.
Kevin en Dave, beide woonachtig in Hoorn gingen namelijk op eigen gelegenheid naar de
boot, maar waren precies 1 minuut te laat om de boot te halen… 9 man dus het eerste half
uur….
Tijdens de overtocht maar ff een bakkie scoren en eten, want tja het ontbijt was lastig
vanmorgen. Ook nog even Bullie de Bultrug spotten, maar helaas was die niet te zien.
Rond de klok half 11 waren we aangekomen bij het boetje wat dienst deed als clubgebouw
van SV De Koog. Een gezellige vereniging, zo concludeerde uw verslaggever al snel. Rond de
klok van 11 uur konden we dan eindelijk aantreden op het (prachtige) veld van De Koog.
Het eerste half uur zal ik niet te veel over uitweiden, we stonden al snel 4-0 achter…
Gelukkig kregen we nog een penalty doordat een speler van de Koog hands maakte, Victor
tekende voor de 4-1. Nadat de versterking was gearriveerd, kwam er enige kentering in de
wedstrijd. We kregen meer kansen en De Koog kreeg te maken met eindelijk serieuze
tegenstand. Toch kon dit niet voorkomen dat we met 5-1 de rust in gingen.
Na de rust gingen we meer voetballen, na een aantal minuten kwam er zelfs een goal, V.
Vriend zorgde voor de 5-2! Toch kon dit niet voor een kentering zorgen, De Koog bleef beter
voetballen en tekende voor de 6-2, 7-2 en 8-2. Ondanks het goede keepen van Jeroen
kwamen we op een dikke achterstand te staan. V. Vriend kon wonder boven wonder nog
een doelpunt maken, 8-3. Uiteindelijk is het 11-3 geworden…
Hierbij willen we de BVV bedanken voor de gratis overtocht! Scheelt toch weer een slok op
een borrel.
Groeten en fijne feestdagen!
Uw verslaggever,
Tom Beuker
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Tussen Sint-en-Sint borrel DESS DA2
(of hoe Sandra en Aad voor Sinterklaas speelden)
Het DA2 team van DESS heeft waarschijnlijk 2 van de trouwste sponsors die je je maar kunt
voorstellen. Al sinds hun A-junioren tijd zorgen Sandra de Gier van Noctiluca Consulting en
Aad Overtoom van Mantel & Overtoom notarissen ervoor dat de dames altijd goed gekleed
voor de dag kunnen komen. Bovendien organiseert Sandra elk jaar tussen Sint Maarten en
Sinterklaas een gezellige avond voor heel DA2, de begeleiding , de “meidencommissie”
(vertegenwoordigd door Anita)en uiteraard is ook Aad aanwezig. Vrijdag 30 november was
het weer zover! Na de vrijdagavondtraining verzamelden een groot aantal van de meiden
zich in de gezellige woonkeuken van Sandra voor een gezellige avond.
De speelsters verrasten Aad en Sandra met een cadeautje als dank voor de betrokkenheid
bij het team. Wat ze nog niet wisten was dat Aad voor hen een Sinterklaascadeau had laten
regelen! Toen iedereen genoot van een hapje en een drankje en een gezellig gesprek
werden ze ineens opgeschrikt door een paar forse bonzen op de deur. Toen 2 van de dames
buiten gingen kijken, vonden zij een tweetal zakken voor de deur, die ze uiteraard graag mee
naar binnen namen.
Voor de inhoud van de eerste zak mocht worden verdeeld moest degene die de Zwarte
Pietenpet opzette, een door Sandra gemaakt rijm voordragen.

Lydia kweet zich bekwaam van deze taak, en vervolgens werd de bling-bling uit de zak onder
de aanwezigen verdeeld. Ook Jelle en JP werden met een presentje verblijd!
Voor het openen van de tweede zak werd de hulp van Aad ingeroepen. Hij riep aanvoerder
Wieneke naar voren. Zij mocht na de mooie woorden van Aad de tweede zak openen en
hieruit kwamen de eerste 2 exemplaren van de nieuwe tassen (die de zondag daarna aan
iedereen zijn uitgereikt).
ODESSA
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Als extra verrassing zat in elke tas ook nog een schoenentasje, dat ervoor moet zorgen dat
de tas ook van binnen netjes blijft. Voor dit laatste gaat de dank uit naar Huub Duijn van
onze materieel-leverancier Duijn Teamsport in Zwaag, die (in ruil voor vermelding op de tas)
de schoenentasjes doneerde. Er was één extra tasje in het feloranje aan de bestelling (op
kosten van JP) om tijdens de wedstrijden de telefoons en andere waardevolle spullen in op
te slaan.
Hierna stond nog één formaliteit op het programma: Het ondertekenen van de
sponsorovereenkomst door Aad. Toen dit achter de rug was, was de enige prioriteit: Een
gezellige avond hebben!

Dat is uitstekend gelukt want het bleef daarna nog lang onrustig aan de Westerstraat.
JP
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Teamindeling wintervoetbal E- en F-pupillen
E1
Stijn op den Kelder
Tom Zijp
Dawid Sarnowski
Jesse de Boer
Mike Schipper
Jordi Stins
Femke Singelenberg

Coach:
Bas op den Kelder
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F1
Karel van Leeuwen
Seth van Diepen
Lars op den Kelder
Timo Kan
Cas Ursem
Siebe van der Zee
Wout Bruins
Daniel Huisman
Dave Zuydam

MF1
Mariet van Diepen
Kim van Diepen
Myrthe Vlaar
Marit de Boer
Wies Wagemaker
Esmee Vlaar
Jessica Groot

Erwin Kan

Sandra van Diepen
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