38e jaargang Nr 13

5 feb 2013

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag Thuis
10-02-2013
veld tijd
A
14.00
A
11.15

vertrek

wedstrijdnr
2745
57375

wedstrijd
DESS 1 – Victoria O 1
DESS 2 – de Koog 2

Scheidsrechter/ rijders
P. Vogelzang
Rene Aaij

Zondag Uit
10-02-2013
veld tijd
10.00

vertrek
9.00

wedstrijdnr
155757

Uitslagen zondag 27-01-2013
Programma Afgelast

wedstrijd
Alw. Forward A4 – DESS A1

Scheidsrechter / rijders
Jacob en Sjoerd

Uitslagen zaterdag 26 -01-2013
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
17-02-2013
veld tijd
A
10.00
A
11.15

vertrek

wedstrijdnr
69489
64498

wedstrijd
DESS VE1 – Twisk VE1
DESS 2 – SRC 4

Scheidsrechter/ rijders
Roland Bontekoning
Johnny Jacobs

Zondag Uit
17-02-2013
veld tijd
14.00
13.15
12.00

vertrek
13.00
12.15
11.00

wedstrijdnr
2785
151791
160749

Uitslagen zondag 03-02-2013
DESS 1 - Sporting S1
LSVV 5 – DESS 2
VVW VE1 – DESS VE1
DESS A1 – Koedijk A3
DESS B1 – Medemblik B1
DESS DA1 - Schagen DA2

wedstrijd
MOC 1 – DESS 1
Zwaagdijk A1 – DESS A1
Andijk B1 – DESS B1

1-3
2-4
1-1
3-1
0-10
0-0

Scheidsrechter / rijders
M.A. Meekhof
Dian en Jelle v.d. Berg
Sonny en Timo

Uitslagen zaterdag 02 -02-2013
DESS F1 – Zwaagdijk F2
DESS MD1 – West-Frisia MD1
DESS D1 – Medemblik D5
de Zouaven C4 – DESS C1
VVS’46 E3 - DESS E1

7-3
1-2
13-1
Afg.
3-3

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

13 februari 2013
13 maart 2013
10 april 2013
8 mei 2013
12 juni 2013
27 mei t/m 1 juni 2013

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

Dinsdag 5 april
Boogie Molina
Robert Boersma
Michel Boon
Gerrie Moolevliet
Rob van Aarst
Ruben Kool
Vincent Vriend
Kees Wagemaker
Dennis Laan

Dinsdag 7 mei
Arjan Bakker
Ruben Kistemaker
Max van Schagen
Robert Borg
Niek Nijland
Sjaak Mulder
André Appel
Martin Bakker
Sjoerd Beuker
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Dess da1 - Schagen da2
Vandaag hadden we een inhaal wedstrijd.
voor ons maakte deze wedstrijd niks uit,Maar voor hun was het nog strijd om bij de
bovenste 6 te komen.
Het was super koud buiten, dus hadden we besloten om onze jasjes aan te houden.
Onze vlagger Cor, had afgesproken om elke helft 35 minuten te spelen.
Iedereen vond dat prima, want het was veel en veel te koud.
We begonnen al lekker, we waren meer op hun kant dan op onze kant aan het
voetballen.
Vera en Anne kwamen samen met een paar mooie kansen, maar helaas wou hij er
niet in.
De wind was veel te sterk en we werden al gauw moe, Schagen zag daar een licht
puntje in, en kwam voorbij ons midden en schoot op doel, gelukkig mis.
Marije pikte dat niet, dus kwam met een mooie bal op doel af, maar helaas, deze
ging ook mis.
Na een paar keer heen en weer gerent te hebben, ging eindelijk het fluitje, en konden
we lekker warm in de kleedkamer gaan zitten,
Daar wachten op ons een lekker bekertje limonade.
Nog even gewisseld, en we konden de kou weer in.
Judith en Maartje van dames 2 kwamen ons versterken.
Dus die lieten ons even zien hoe het moest.
Er kwamen mooie acties uit, maar nog steeds geen doelpunt.
Michelle kwam ook nog met een mooi schot op doel… maar ook die ging mis.
Het bleef 0-0.
Ondanks de kou waren er veel toeschouwers.
Op naar de volgende wedstrijd.
#14
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Wegens wederom niet doorgaan van de training, hadden de voetbalvrouwen
besloten om uit eten te gaan.
Zodoende hebben zij afgelopen woensdagavond gedineerd in restaurant L’Orangerie
van SG-Newton in Hoorn.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 09-02-2013
thuis tijd
12.30
10.00

uit

wedstrijdnr
194050
167084

wedstrijd
DESS C1 – Always Forward C5
DESS E1 – Medemblik E4

scheidsrechters
Anita v Arem
Jaimy Vlaar

wedstrijd
Spartanen D4 – DESS D1
West-Friezen F10 – DESS F1
UITGESTELD
Blokkers de MD2 – DESSMD1

rijders
Peter, max, nick, gijs
Lars, seth, cas

tijd
12.00
09.00

vertrek
11.15
08.00

wedstrijdnr
206222
184660

10.00

09.00

189842

Marloes, tess,
karlijn, sandra

Zaterdag 16-02-1013
thuis

tijd
10.00
11.30

wedstrijdnr
172982
194888

wedstrijd
DESS E1 – SEW E5
DESS C1 – vv Andijk C2

scheidsrechters
Dave Moolevliet
Maickel de Boer

uit

tijd
vertrek
09.30 08.30
10.00 09.00

wedstrijdnr
184662
202864

wedstrijd
Grasshoppers F6 – DESSF1
Woudia D2 – DESS D1

12.30 11.30

189843

Spirit’30 MD1 – DESS MD1

rijders
Wies, wout cas
Kacper,
maarten,mathijs,peter
Irene,mandy,nika,
lois

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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We moesten na de winterstop thuis voetballen tegen Zwaagdijk.
Zonder onze vast keepers Wout en Wies, met Dave op doel en zonder de geblesseerde
Jessica, kon de wedstrijd beginnen onder leiding van de uitstekend fluitende scheidsrechter.
We begonnen heel goed aan de wedstrijd, maar we kwamen toch met 1-0 achter.
Doordat we goed samen bleven spelen kon Cas de gelijkmaker binnen schieten.
En Lars scoorde vlak daarna de 2-1 .
We konden Zwaagdijk door goed verdedigend werk van Timo, Karel en Esmee onder druk
houden. Dankzij Marit, Daniel en Siebe die op het middenveld de wedstrijd controleerden,
kregen Cas, Lars en Seth voorin kansen om meer doelpunten te maken.
Dit gebeurde ook, door doelpunten van Cas (2), Lars, Daniel en Seth werd de ruststand van
6-1 bereikt.
In de rust zei Erwin tegen ons dat we zo moesten doorgaan.
Zwaagdijk begon sterk aan de 2e helft en scoorde snel de 6-2, Na een pass van Cas kon Seth
alleen op doel af en scoorde voor ons het 7e doelpunt.
Doordat Zwaagdijk nog 1x het net wist te vinden, werd de eindstand 7-3 voor Dess en was de
eerste overwinning op het veld binnen.
Volgende week wacht Westfriezen op ons.

Cas (met hulp van papa Claus)
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Dess B1 – Medemblik B1
Zondag 3 februari was het dan eindelijk weer zover er kon en mocht weer gevoetbald
worden na de goede resultaten in de najaarscompetitie heeft de KNVB ons laten
promoveren naar de 2e Klasse.
Na de bespreking in de kleedkamer en de warming up konden we beginnen maar niet
voordat de nieuwe wedstrijdbal geschonken door Karin Kon door Krijn aan de
scheidsrechter was overhandigt en natuurlijk met het nieuwe protocol dat we de
tegenstander en de scheidsrechter ook voor de wedstrijd de handen schudden en elkaar een
prettige wedstrijd toe wensen.
Het eerste kwartier /twintig minuten boden we goed tegenstand tegen Medemblik maar
door enkele kleine foutjes hielden we het toch helaas niet meer tegen ook na de rust waar
we maar met tien konden starten omdat onze invaller uit de C selectie Luuk Bontekoning
helaas geblesseerd in de kleedkamer achter bleef na enig overleg met de begeleiding van
Medemblik mochten we een
speler toevoegen uit de A
selectie en werd Klaas Swier
uit de dug out bij het A veld
gehaald om ons weer
compleet te maken. We gingen
helaas met 0-10 van het veld
maar ik ben ervan overtuigd
dat we in deze klasse best mee
kunnen doen als we er
allemaal voor gaan en dat is
niet alleen op zondag bij de
wedstrijd maar ook op de
trainings avonden .
En denk eraan als je denkt ik
ben verloren is de nederlaag
een feit.
Een trotse Begeleider
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Zaalvoetbal meisjes F
Meisjes F, wat is dat voor een team? Voor deze gelegenheid hadden we voor het
zaalvoetbal in Midwoud een team gemaakt met de meisjes, die normaal tussen de
jongens E en F voetballen. Omdat er verder weinig meisjesteams waren, voetbalden
we wel tegen jongens, maar dat is iedereen wel gewend.
Op doel hadden we Wies of Jessica. Allebei niet bang voor de bal, net wat een keeper
nodig heeft. Wies staat vaker op doel, voor Jessica was het voor het eerst, maar daar
was niet veel van te merken! Ze gooide de bal prima naar haar eigen spelers en allebei
hadden ze mooie reddingen. In de achterhoede stonden Kim en Esmee. Dat zijn echte
verdedigers, die gaan niet zomaar aan de kant!
Voorin stonden Marit en Mariët, die gaan door tot de bal in het doel zit. En dan hadden
we nog Myrthe, die kan verdedigen en aanvallen, dus die staat overal goed. De
allerlaatste wedstrijd zelfs op doel, ook dat ging prima.
Als invaller de laatste week voor Wies was Femke mee, die kan ook overal staan en
voetbalt lekker mee.
Een heel gezellig team dus, de resultaten waren nog net niet goed genoeg voor een
overwinning, wel een gelijkspel en er is ook vier keer gescoord, 2 keer door Myrthe en
2 keer door Mariët.
Dus dit gaan we nog een keer doen, in mei (als de competitie afgelopen is) gaan we
een toernooi op het veld spelen als meisjes E, met deze 8 meiden en dan tegen
andere meisjes E teams. We hebben er nu al zin in! Maar eerst weer de competitie in
met de eigen E en F jongens. En dat is ook heel leuk. Vooral nu de tegenstanders na de
winterstop in de nieuwe indeling niet meer veel sterker zijn.
Sandra
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Voetbalverslag F1
Op zaterdag 2 februari mochten we weer buiten voetballen
toen hadden we gewonnen met 7-3.
Maar Wout en Wies waren er niet en Jessica was er ook niet
want Wout was ziek en Wies ging op vakantie.
Maar we deden het wel goed er waren 2 nieuwe spelers dat
waren Dave en Daniël die deden het ook heel goed Dave
stond de eerste helft op doel de tweede helft stond Lars op
doel Cas en Seth stonden de eerste helft goed te ballen
Lars was ook nog de aanvoerder Esmee en ik (marit) pakten
goed de ballen af samen Siebe, Timo en Karel bleven vaak
achter om te
verdedigen.
En coach Erwin ff
beter opletten want
u heeft niet alle
doelpunten gezien.

Groetjes Marit en
een klein beetje van
pappa
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Geachte Odessa,
Momenteel zit ik in de halve finale van Miss West-Friesland samen met 22 andere
meiden. Vanaf 17 januari kunnen de mensen stemmen tot 16 februari. In deze
periode moeten we minimaal 600 stemmen krijgen om in de finale te komen.
Uiteraard moeten ik mezelf flink promoten. Waarom ik de titel Miss West-Friesland
2013 wil winnen is omdat ik dan naamsbekendheid opbouwen, gehoord worden en
West-Friesland kunnen vertegenwoordigen. Ik wilde misschien vragen of ik een
stukje in de Odessa kan zetten waardoor ik mijn stemmen kan verwerven?
Ik ben Melanie Swier uit Sijbekarspel en ben 19 jaar oud. Ik doe mee aan Miss WestFriesland omdat ik het een zeer leuke uitdaging vind en zo kan ik mijn steentje
bijdragen aan de goede doelen waar ik mee bezig ben. Ik ben bezig met diverse
instanties om in maart een evenement te organiseren, uiteraard in West-Friesland,
waarbij Pisa centraal zal staan. De bezoekers van het evenement kunnen vervolgens
op diverse manieren bedragen aan Pisa doneren en uiteraard gaat de gehele
opbrengst van dit evenement naar Pisa. Meer informatie over dit evenement blijft
nog een verassing! Uiteraard op het moment dat de zaken definitief worden zal ik dit
evenement op diverse manieren aan het licht gaan brengen bij de inwoners van
West-Friesland. Dit zal niet aan uw neus voorbij gaan! Hiernaast zal ik mij in de
periode van 17 januari tot 16 februari een dag voor de terminaal zieke mensen in
Hospice Dignitas. Op 6 april is de finale van de Miss Westfriesland verkiezing. Ik wil
deze verkiezing dolgraag winnen maar hier heb ik jullie hulp bij nodig. Breng jou
stem voor mij uit voor 16 februari, ik heb minimaal 600 stemmen nodig om de finale
überhaupt te bereiken. Jou stem heb ik dus hard nodig!
Stem dan alstublieft 'miss melanie' naar 4411 (€0,80 cent per sms).
Uiteraard kunt jullie zo vaak stemmen als jullie
willen.

Melanie Swier.
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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 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.

ODESSA

13

