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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag Thuis
24-02-2013
veld
A
B
A

tijd
11.15
12.00
13.30

vertrek

wedstrijdnr
63481
209855
151787

wedstrijd
DESS 2 – Succes 3
DESS DA2 – VVW DA1
DESS A1 – de Blokkers A2

Scheidsrechter/ rijders

Zondag Uit
24-02-2013
veld tijd
14.00
10.00
14.00

vertrek
9.00
13.00

wedstrijdnr
2765
69443
209593

Uitslagen zondag 10-02-2013
Programma Afgelast

wedstrijd
Zuidermeer 1 – DESS 1
SEW VE1 – DESS VE1
Nieuwe Niedorp DA1 – DESS DA1

Scheidsrechter / rijders
N.S. van Zanten

Uitslagen zaterdag 09-02-2013
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
03-03-2013
veld
A
A
B

tijd
14.00
11.45
12.00

vertrek

wedstrijdnr
2797
151792
209886

wedstrijd
DESS 1 – st. George 1
DESS A1 – Grashoppers A2
DESS DA1 – SRC DA1

Scheidsrechter/ rijders
H.J. Visser

Zondag Uit
03-03-2013
veld tijd
11.00
11.00
11.00
13.00

vertrek
10.00
10.00
10.00
12.00

wedstrijdnr
65140
69511
160421
210205

Uitslagen zondag 17-02-2013
MOC 1 – DESS 1
DESS 2 – SRC 4
DESS VE1 – Twisk VE1
Andijk B1 – DESS B1
DESS DA1 – Kleine Sluis DA1
DWB DA1 – DESS DA2

wedstrijd
MOC 2 – DESS 2
KGB VE1 – DESS VE1
Hollandia T B1 – DESS B1
HSV Sport DA1 – DESS DA2

5-0
2-1
3-1
7-0
9-0
1-4

Scheidsrechter / rijders

Krijn en Casper

Uitslagen zaterdag 16-02-2013
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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LSVV 5 – DESS 2
Op zaterdag werd ik door Anita van Arem (die even in opdracht van coach Arie de Niet opbelde)
gevraagd of ik mee wilde doen met DESS 2. Dit in verband met een tekort aan spelers wat plotsklaps
was opgetreden. Dit zal natuurlijk niet alleen te maken hebben met het Carnavalsfeest. Na wat
excuses te hebben uitgeprobeerd om vooral niet mee te doen (het was namelijk ongeveer 21 jaar
geleden dat ik de voetbalschoenen voor een wedstrijd had aangetrokken), wist Anita alle
tegenspartelingen van tafel te vegen en waren we de volgende zondag om 09:15uur present bij de
parkeerplaats. Omstreeks 09:35uur werd er afgereisd naar Noord Scharwoude, naar LSVV. Een grote
club met dito vele kleedkamers en prachtig kunstgras op het hoofdveld. En ja, laten wij daar nu net
mogen spelen! Jelle van IJperen nam de opstelling door en tot onze ‘verbazing’ stond Ronald ten
Pierik op doel. Nu heb ik deze man zien springen bij het volleyballen en dat ging dermate goed, dat er
vandaag gehoopt mag worden dat hij ook de lage ballen heeft. Terug naar de opstelling welke aan
mij voorbij ging, totdat ik mijn naam hoorde voor de linksmidden positie, maar dat mocht ook
linksvoor zijn. Vincent Vermeulen was bereid om positie te switchen al dan niet nodig. Graag! Ook in
de spits stond er een Vincent V, maar dan van Vriend. Dit om het voor mij makkelijk te houden.
Verder heb ik onthouden dat ook Kevin Slooten in de spits liep en de andere 2 stofzuigers op het
middenveld waren Jelle en Marcel. U moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar het voorstellen
gaat best snel tijdens de warming-up, dus niet alle namen zijn onthouden. Wat ik wel weet is nadat
de scheidsrechter van dienst had gefloten, LSVV de bal prima rond liet gaan, langzaamaan meer druk
zette en ondanks dat wij het windvoordeel hadden, was het mijnsinziens wachten op de 1-0. We
bleven, door goed naar elkaar te coachen, echter rustig ballen en achterin werd er goed verdedigd en
als we dan een steek lieten vallen, konden wij vertrouwen op de lange armen van Ronald. Nu is er
een voetbalwijsheid die zegt als je de kansen niet maakt, de andere partij het dan wel doet en dat
bleek na 35 minuten spelen. Een prachtige sprint in de diepte werd op fabelachtige wijze afgerond
door Kevin Slooten (0-1). Niet altijd moet een keeper met zijn handen aan de bal zitten, want niet
veel later was er een wonderschone goal van Vincent Vriend (0-2). LSVV was totaal de kluts kwijt, zij
waren toch de betere ploeg? Het rustsignaal, wij snel naar binnen, want het waaide behoorlijk.
Assistent Scheidsrechter Anita en Coach Arie waren dan ook helemaal blauw van de koude wind. Met
een lekker kopje thee en/of Extran met versnapering in de rust nog even de tactiek besproken,
oftewel, doorgaan zo. Handig zo’n korte uitleg. Ik had inmiddels mijn tong al tussen de kuiten
hangen, echter ik hoefde niet gewisseld te worden, want we waren met zijn elven.
Na de rust een nog meer naar voren spelend LSVV, die ondanks een veel betere positie op de
ranglijst, ook al van DESS 2 verloor aan het begin van dit seizoen, (Lees Odessa 4, verslag Tom
Beuker) en dit niet nogmaals wilde laten gebeuren. Toch was het wederom een bliksemsnelle
counter van DESS 2, in lijve Kevin Slooten, die de 0-3 aantekende. Dolle vreugde bij het team waren
de krachten waren bijna weggevloeid. Ondanks onze wil en het zeer goede keeperswerk van Ronald
(LSVV werd helemaal gek van die man, die namelijk alles tegenhield) kregen ze het voor elkaar om 2
doelpunten te maken (2-3). Echter 8 minuten voor tijd scoorden wij wederom uit een overname en
rende Kevin Slooten weer de verdediging eruit en tikte de bal beheerst langs de doelman (2-4). Toen
de scheidsrechter affloot storten wij nog net niet allemaal ten aarde, maar vermoeid en blij waren
we wel. Kortom; Mannen bedankt dat ik mee mocht doen en gefeliciteerd met deze overwinning.
‘Adje Interim’
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Veteranen: Dess - Twisk
Strenge selectie gastspelers

Thuis tegen Twisk met de twee J’s (samen zijn ze bijna 100 jaar) in de spits voor de aftrap.
Na een sterk begin van DESS scoorde de jongste J de 1 – 0. Na de rust liet hij middels een
fraaie actie de 2 – 0 aantekenen. Met nog 7 minuten te gaan maakte Twisk het door de 2 -1
nog even spannend. Maar door een werkelijk prachtige goal van de man wiens officiële naam
bij de burgerlijke stand ook met een J wordt geschreven werd het 3- 1 als eindstand. En dan
nog de man of the Match van vandaag: Marco Kremer.
Voor en na de wedstrijd worden er door ons dingen besproken die we absoluut niet naar
buiten mogen brengen, daar hebben we een code voor. Wil je bij de veteranen voetballen dan
zal je eerst voor de ballotagecommissie moeten verschijnen en diverse testen afleggen. De
voorzitter van onze commissie en een niet nader te noemen aantal spelers beslissen
uiteindelijk. Al onze gastspelers hebben dit ondergaan en zijn (en worden) uitvoerig
gescreend. Hoe dat gaat en wat er allemaal gebeurt wordt ook weer niet verteld.
Tot volgende week, Sjaak Mulder
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Agenda

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

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.

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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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 - Kleine Sluis Da1
Na een lange tijd geen voetbal en training mochten we afgelopen zondag de eerste
wedstrijd van de voorjaarscompetitie spelen. In de najaarscompetitie (voor de winterstop)
zijn wij op de derde plaats geëindigd. Dit betekent dat wij in de bovenste categorie (van
zes teams) zullen strijden voor het kampioenschap.
Vandaag moest onze coach Rien zich helaas ziek melden. Maar Nico Huisman stond vol
enthousiasme paraat om ons vandaag te coachen. De zaterdagavond besteedde hij aan
het puzzelen van de opstelling van Dames 1. Nico koos voor een 3-4-3 opstelling. Lotte is
een van de beste speelsters en heeft als laatste vrouw vaak geen vrouwtje te verdedigen.
We moesten haar kwaliteiten goed gaan gebruiken, dus Lotte mocht vandaag aan de bak.
De opstelling zag er als volgt uit:

Denise
Eliane

Lotte

Eva

Delia
Marije

Rosalie
Charlotte
Vera

Anne

Michelle

We begonnen de wedstrijd gelijk goed te spelen. Na de vierde minuut scoorde Vera de
1-0. Er werd veel overgetikt en er werden veel mooie kansen gemaakt. In de dertiende
minuut schoot Rosalie hem heel mooi in het doel, 2-0. Vera wist na een mooie solo-actie in
de dertigste minuut weer te scoren. Ook Anne wist de bal tussen de palen te schieten, 4-0.
Een mooie stand om rust te nemen. Volgens Nico werd er zeer goed gevoetbald. We
hadden veel voor elkaar over, er was veel inzet, er werden mooie acties gecreerd, het was
geweldig om te zien hoe we met elkaar overtikten. Wel waren er wat schoonheidsfoutjes
(aanname van de bal etc.), maar dat nam hij voor lief gezien de tussenstand.
In de tweede helft kon je zien dat de conditie nog niet helemaal op peil is. Er werd
slordiger gevoetbald. Na enige tijd wist Vera evengoed de 5-0 te scoren. Michelle wilde
zich ook nog even op de lijst zetten en maakte een prachtige goal, 6-0. Daarna volgden er
nog doelpunten van Anne en tweemaal van Vera, wat resulteerde tot een winst van 9-0!!
Er werd door iedereen goed gevoetbald. Daar kunnen we trots op zijn! Een mooi begin
van de nieuwe competitie.
Nico onwijs bedankt voor het coachen! En Frances bedankt voor jouw inzet op deze
(onverwachtse) zondagochtend!
#12 Marije
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 23-02-2013
thuis tijd
12.30

uit

wedstrijdnr
194050

wedstrijd
DESS C1 – Always Forward C5

scheidsrechters
Maickel de Boer

rijders
Maarten, daan,
mathijs, max
Wout, timo, marit

tijd
12.30

vertrek
11.30

wedstrijdnr
206227

wedstrijd
RKEDO D3 – DESS D1

09.30

08.30

184659

Hollandia F4 – DESS F1

Zaterdag 02-03-2013
thuis

tijd
10.00
11.15
13.00

wedstrijdnr
176465
206246
190053

wedstrijd
DESS F1 – Spartanen F10
DESS D1 – KGB D4
DESS MD1 – Medemblik MD1

scheidsrechters
Casper Smit
Anita v Arem
John Keesom

uit

tijd
vertrek
09.00 08.00
12.30 11.30

wedstrijdnr
170681
194090

wedstrijd
Zouaven de E7 – DESS E1
Spirit“30 C2 – DESS C1

rijders
Dawid.jordi, jesse
Thom, huub, sam

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

ODESSA

8

TOERNOOIAGENDA JEUGD:
30 maart:

vv Berkhout:
DESS E1 (9.00 – 11.00 uur)
DESS D1 (11.30 – 14.30 uur)
DESS C1 (11.30 – 14.30 uur)
DESS B1 (15.15 – 17.30 uur)

24 mei:

FC Medemblik:
DESS ME2
DESS MD1

25 mei:

FC Medemblik:
DESS F1
DESS E1
DESS D1
DESS C1

25 mei:

St. George:
DESS B1 (16.30 – 21.00 uur, onder voorbehoud)

27 mei – 1 juni: DESS Voetbalweek
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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.
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Benningbroek / Sijbekarspel
Beste sportvriend,
Natuurlijk heeft ook u een warm gevoel voor de sv DESS.
DESS wil graag een belangrijke rol blijven spelen binnen de dorpskernen Benningbroek en
Sijbekarspel. Vele vrijwilligers helpen daarbij een welkom handje.
Financieel kan DESS echter altijd nog wel een steuntje in de rug gebruiken, daarom is er de
‘Vrienden van DESS’.
Deze vriendenclub is in eerste instantie opgericht om ook particulieren in de gelegenheid te
stellen een extra bijdrage aan de vereniging te doen. Naast privé-personen, elftallen en
vriendenclubs staat deze mogelijkheid natuurlijk ook open voor bedrijven. De bijdrage is € 20
per jaar. Daarvoor wordt u vermeld op het grote bord in de gezellige DESS-kantine. Met uw
bijdrage zullen tevens met name voor de jeugd extra aktiviteiten kunnen plaatsvinden en
bijvoorbeeld ook broodnodige spelattributen kunnen worden aangeschaft.
Wij hopen uw aanmelding binnenkort te kunnen noteren, alvast namens bestuur onze hartelijke
dank.
U kunt zich aanmelden voor de ‘Vrienden van DESS’ bij André Appel, Dr. De Vriesstraat 51,
1654 JV Benningbroek. Tel. 0229-591803. E-mail adres; a.appel@quicknet.nl. U kunt uw
bijdrage ook rechtstreeks overmaken op bankrekening nr. 978096320 o.v.v. ‘Vrienden van
DESS’.
PS
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Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie
het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen.
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