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                    38e jaargang  Nr  1            
  

 

                    

         21 jan 2013 
 
 
 

 

Vrijwilligers/ sponsoravond 

Afgelopen zaterdag 19 januari 2013 was het zover. Voor de vrijwilligers en 
sponsoren die allen de sportvereniging DESS een zeer warm hart toedragen, werden 
‘getrakteerd’ op een heuse Casinoavond.  
De door hoofdorganisator Afra Appel geregelde avond begon omstreeks 20:30uur en 
zou omstreeks 01:00uur eindigen. De 70 á 80 aanwezigen werden hartelijk 
verwelkomd met thee, koffie en cake en daarna nam één van de medewerkers van 
het Casino-team al snel de microfoon om de spelregels uit te leggen. 
 

 
Gespannen gezichten bij de roulette tafel 
 
Er was keuze uit 4 tafels, 2x roulette en 2x blackjack, waar uiteindelijk aan 
gespeeld kon worden. Ook waren er 3 kleine prijsjes te verdienen en uiteraard 
mocht de poedelprijs niet ontbreken.  
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Deze poedelprijs was een boekje met de officiële spelregels, zodat je bij een 
bezoekje aan een echt Casino niet direct blut en berooid naar buiten moet gaan, 
omdat je de regels niet kent. Grote complimenten voor de organisatie en 
avondvrijwilligers, want het bleef daardoor nog lang onrustig na de prijsuitreiking. 
En dat kwam vooral vanwege de goede muziek en prima bardienst, welke iedereen 
deed besluiten om ook lang ‘na’ te blijven.  
In elk geval is er genoeg gespeeld, gezongen, gelachen, gepraat (en ook een beetje 
gedronken), dus wat mij betreft is deze Casino avond zeker voor herhaling vatbaar. 
n.b. De foto’s zijn niet helemaal scherp, maar zijn meer bedoelt als impressie 
 

 
 
Ook bij de blackjack tafel was concentratie belangrijk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 WEDSTRIJDPROGRAMMA  
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Zondag Thuis 
27-01-2013 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 11.45  151789 DESS A1 – Zwaagdijk A1  

      

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 
                                                        27-01-2013 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 11.00 10.00 58107 Succes 3 – DESS 2  

 11.00 10.00 69161 Twisk VE1- DESS VE1  

 11.30 10.30 160815 Alw. Forward B2 – DESS B1 Timo en Sonny 

 
 

                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  12-1-2013  

DESS C1 – de Blokkers C4 4-6 

DESS MD1 – de Blokkers MD2 1-3 

Spartanen D4 – DESS D1 9-5 

Uitslagen  zondag  13-1-2013  

Programma afgelast  

  

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 Thuis 
03-02-2013 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 14.00  2771 DESS 1 – Sporting S1 O. Polatci 

A 11.45  151790 DESS A1 – Koedijk A3  

B 11.45  160519 DESS B1 – Medemblik B1  

                                                                        

                                                                        Zondag Uit 
                                                        03-02-2013 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 10.00 9.00 69463 VVW VE1 – DESS VE1  

 10.30 9.30 64147 LSVV 5 – DESS 2  

      

 
 

                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag  19-1-2013  

Programma afgelast  

  

Uitslagen  zondag  20-1-2013  

Programma afgelast  

  

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 
   

9 januari 2013 Bestuursvergadering 

19 januari 2013 Vrijwilligers- en 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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. 

Het bestuur. 

 

Let op! Op dinsdag 8 januari gaat het schoonmaken van de kleedkamers niet door. 

 
 
 

 
 

MD1 
Bij de MD1 is het de gewoonte om bij toerbeurt iets lekkers mee te 
nemen voor bij de voorbespreking van iedere thuiswedstrijd. 
Deze keer cupcake’s gemaakt door Irene Slagter. 
 
 

 
 

Dinsdag 5 februari Dinsdag 5 maart Dinsdag 5 april Dinsdag 7 mei 

Erik Appel 

Nico Doodeman 

Marcel Bartels 

Patrick Huijsman 

Roland Bontekoning 

Jan Keeman 

Dian Bakker 

Jacob Bakker 

Richard van Diepen 

Frederik van der Ven 

Harm op den Kelder 

Sven Frieswijk 

Michel Verhoeven 

Anthony Molina 

Marco Kremer 

Jelle vd Berg 

Mark Swier 

Björn de Boer 

Boogie Molina 

Robert Boersma 

Michel Boon 

Gerrie Moolevliet 

Rob van Aarst 

Ruben Kool 

Vincent Vriend 

Kees Wagemaker 

Dennis Laan 

Arjan Bakker 

Ruben Kistemaker 

Max van Schagen 

Robert Borg 

Niek Nijland 

Sjaak Mulder 

André Appel 

Martin Bakker 

Sjoerd Beuker 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 26-01-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 
 12.30  194050 DESS C1 – Always Forward C5 Simon Spil 
      

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 12.00 11.15 206222 Spartanen D4– DESS D1 Peter, max, nick, gijs 
 10.00 09.00 189842 Blokkers de MD1 – DESS MD1 Anna, lois, lisa, noa 
      

      

 

Zaterdag 02-02-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 
 10.00  178775 DESS F1 – Zwaagdijk F2 Dave Moolevliet 
 11.15  199181 DESS D1 – Spartanen D4 Anita v Arem 

 13.00  189970 DESS MD1 – West-Frisia MD1 John Keesom 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 
 14.45 13.45 194088 Zouaven de C4 – DESS C1 Tom, jaimy, l 
 13.30 12.30 170680 VVS’46 E3 – DESS E1 Mike, Tom, Femke 
      

      

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
CA Moolevliet  rel.nr. MMTS572 
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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Winterzaalvoetbal DESS E1 super geslaagd!  
 

Terwijl de KNVB afgelopen weekend alle wedstrijden had afgelast kon de E1 lekker de zaal 
in.  Alweer het 3de weekend op rij.  
De poule indeling was perfect met allemaal leuke, gelijkwaardige teams: DWB, Hauwert, 
AGSV en ALC, dus allemaal derby's.  
We speelden ook met 'boarding' dus de wedstrijd werd bijna niet onderbroken en kwam 
iedereen veel aan de bal.    
 

Het team had wel wat last van de griep-epidemie in het dorp want Jesse en Stijn lagen thuis 
op de bank. Gelukkig kon Myrthe meedoen en had Lars ook nog energie over om na de 3 
wedstrijden van de F1 ook nog met de grote mannen mee te doen.  
Femke was gelukkig net hersteld en deze bikkel ging er hoestend en proestend vol 
tegenaan.  
   
Verdedigend stond het als een huis. Slechts 1 tegendoelpuntje in 4 wedstrijden in de zaal is 
hartstikke goed. Maar ja, met ras verdediger Jordi als laatste man en Tom 'Van Der Sar' Zijp 
op doel is er ook bijna geen doorkomen aan. De tegenstanders werden er moedeloos van.  
Myrthe,  Mike, Femke, Lars verdedigden natuurlijk ook mee, maar gingen ook mee naar 
voren om spits Dawid te helpen.  
 

De laatste wedstrijd tegen ALC, die alles nog hadden gewonnen, was het mooist.  
Het spel ging op en neer. Niemand wilde wisselen zo lekker ging het.  
En ja hoor, vlak voor tijd scoorde Myrthe het winnende doelpunt. 1-0!  Juichend gingen we 
het veld af.  
Dit  was helaas de laatste dag in de zaal voor de E1, want we hebben volgende week vrij.    
 

Laten we hopen dat we weer snel het veld op kunnen!    
 

Uitslagen 19 januari:  
DWB E2-DESS E1        1-0  

Hauwert E2-DESS E1        0-0  

DESS E1-AGSV ME1      3-0  

DESS E1-ALC E3              1-0   

  

Klaas-Jan   
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OUDERS OPGELET! 
Als het eerste elftal thuis een wedstrijd voetbalt, verzorgt DESS een loterij in de 
pauze om de clubkas te spekken. 
Daarbij kunnen wij de hulp van een paar kinderen uit de bovenbouw van de 
basisschool goed gebruiken. Het is de bedoeling dat de aangewezen 
kinderen zich om 13.35 op de betreffende datum melden in de kantine 
bij een barmedewerker. In de kantine krijgen zij instructie over het loten 
verkopen bij de ingang van het DESS-terrein aan de bezoekers. 
Al met al een klusje van ca. 1,5 uur. Als je op onderstaande datum 
niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. Dat mag ook iemand 
zijn die geen lid is van DESS. 
 
De volgende kinderen worden op onderstaande datum om 13.35 in de DESS 
kantine verwacht: 
3 februari:   Mike Schipper en Jesse de Boer 
3 maart:     Myrthe Vlaar en Femke Singelenberg 
24 maart:   Tom Zijp en Stijn o/d Kelder 
14 april:      Kacer Szymankski en Dawid Sarnowska 
5 mei:        Kim van Diepen en Mariet van Diepen 
 

 
Als je op bovenstaande datum niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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