38e jaargang Nr 16

18 mrt 2013

Van de Voorzitter,
De laatste keer dat ik voor u een bestuurlijk stukje schreef over het reilen en zeilen, was nog voor de
wisseling van het oude jaar. Ongelooflijk, hoeveel er alweer is gebeurd de afgelopen tijd. Allereerst
hebben wij als bestuur besloten om noodgedwongen (en dus voortijdig) afscheid te nemen van onze
selectietrainer Jaap Beerepoot, gewoon omdat het niet meer ging. Op de website en in de vorige
Odessa is het bestuurlijke verhaal onzerzijds vertelt, Jaap geeft verderop in deze Odessa aan hoe hij
tegen dat besluit aankijkt.
In elk geval is er wel 1 lichtpuntje te noteren; de trainingsopkomst sinds Jaap zijn vertrek gestegen
van 6 naar 18, echter dit geeft (behalve de hard bevochten winst op st. George ( 1-0) nog absoluut
geen garantie op handhaving. Al is de verkleinde achterstand op Zuidermeer wel een te overbruggen
doel. Mannen, zet daarom de schouders eronder en laat zien dat we niet alleen maar met de mond,
maar ook met de voeten kunnen spreken. Wie de schoen past, trekke hem aan…..
Over spreken gesproken; de trainer van aankomend seizoen Ruud Wiersma heeft na de
trainingsavond van 8 maart, de mannenselectie toegesproken. Hier is door Ruud gesproken over hoe
hij het volgend seizoen graag zou willen zien en zijn er verder afspraken gemaakt over en met onze
masseur/ verzorger. Wij zijn als bestuur namelijk erg blij met Cheung en hebben de hoop
uitgesproken dat hij ook volgend jaar naast Ruud en Ron de Boer zou willen aanblijven. Cheung gaf
aan dat graag te willen, hij is (volgens eigen zeggen) ‘erg blij en enthousiast bij DESS aan het werk’.
Om te voorkomen dat dit enthousiasme misbruikt wordt, heeft het bestuur besloten om de
masseertijden nogmaals duidelijk aan te geven. Cheung masseert van 19:00-20:00uur op
trainingsdagen en ‘reserveren’ is vanaf nu gewenst. Ondanks het duidelijke e-mailtje van Vincent
Vermeulen t.a.v. Ruud Wiersma, heeft DESS blijkbaar toch zoveel respect voor deze aankomende
trainer, dat men hem bij ASV’55 een mooi afscheidscadeau heeft willen geven in de vorm van een (61) winst. Of men de trainer van Victoria Obdam (0-3) afgelopen zondag ook een cadeau heeft willen
geven weet ik niet, aangezien ik deze wedstrijd helaas niet heb kunnen bewonderen.
Over bewonderen gesproken; dit seizoen staat Ronald ten Pierik voor het laatst onder de lat bij het
eerste elftal. Ronald doet aan het eind van dit seizoen een stapje terug en gaat keepen in het tweede
elftal. Daar halen Arie de Niet & Marcel Reus hem (zij uiteraard wel handenwrijvend van geluk) met
veel egards binnen. Rest nog wel één heel groot probleem; wie gaat er volgend jaar bij het éérste
onder de lat? Denkt u vooral met het bestuur mee!
Over meedenken gesproken; Frederik van der Ven gaf vorig jaar oktober al aan dat hij dit jaar zichzelf
niet herkiesbaar zal stellen als secretaris. Sjaak Appelman heeft vanaf oktober 2012 al eerder

ODESSA

1

(bestuurlijk gezien) afscheid genomen van de portefeuille algemene zaken/ voetbalzaken, welke tot
dusver onofficieel werd ingevuld door John Keesom. Ook John gaf aan het straks rustiger aan te
willen doen. Gelukkig is er ook goed nieuws, onze penningmeester Afra Appel-Huisman is weer bijna
helemaal herstelt en heeft afgelopen vergadering alweer acte de présence gegeven. Ook good-old
Jan van IJzerloo is zo goed als bijna verlost van zijn extra armen (krukken), dus dat gaat de gezonde
kant op!

Is er dan nog meer gebeurd? Jawel, ook de situatie rondom de damesselectie & trainer/coach is
besproken. Uiteraard was het (vorige) en huidige bestuur blij met de mooie resultaten van de dames
1 & 2 en is er daarom ook met de dames selectietrainer Rien Möhle een evaluatiegesprek geweest
over het huidige seizoen. Rien sprong namelijk destijds in het gat dat was ontstaan nadat Nico
Huisman erg ziek was geworden. Intussen gaat het met Nico al een heel stuk beter en ziet hij zelf
mogelijkheden om vanaf volgend seizoen (2013-2014) het stokje van Rien weer over te nemen. Deze
nieuwe situatie is mede mogelijk, omdat Jelle van IJperen heeft aangegeven Nico Huisman bij de
trainingen te ondersteunen waar dan nodig.
Aldus is op de afgelopen bestuursvergadering door het bestuur besloten dat aan het eind van dit
seizoen Rien Möhle gaat stoppen als dames selectietrainer/ coach. Het bestuur wil Rien wel heel
hartelijk dankzeggen voor de afgelopen tijd en hem veel succes toewensen bij het zoeken naar een
nieuwe club.
Het laatste nieuws vanuit het bestuur betreft het noeste werk van Cor Vlaar. Hij heeft er namelijk
persoonlijk voor gezorgd dat een ieder die als coach, verzorger en/of reservespeler op Veld B
aanwezig is, helemaal in stijl kunnen kijken vanuit een prachtige nieuwe dug-out. Het bestuur is erg
trots en blij dat wij zo’n vakman als Cor in de gelederen hebben.
Namens het bestuur
Johnny Jacobs
Voorzitter a.i.
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Ha die Dessers ,
Toen ik de uitleg van voorzitter Jacobs las op de Dess site bekroop mij toch een naar gevoel. Hij
spreekt over een eerlijk en open gesprek.
Van een eerlijk gesprek was volgens mij geen sprake want de uitkomst was al bekend. De avond
ervoor was namelijk al besloten om mij te ontslaan.
Als trainer zou er geen chemie met de spelers meer zijn en dat resulteerde in de dramatische
trainingsopkomsten. Ik zie dat anders. Bij Dess is het volgende aan de hand.
De inzet en het enthousiasme van de vele vrijwilligers slaat niet over naar de selectiespelers. De
spelers laten al maanden lang om het minste geringste de trainingen lopen. Ik heb nooit van spelers
of bestuur vernomen dat de trainer hier de oorzaak van was. Ik hield het altijd maar vol door te
denken: Erger je niet maar verwonder je slechts. Een paar maanden geleden zei ik nog tegen de
toenmalige voorzitter, haal ze nog een keer bij elkaar.
Je krijgt van mij de trainingsopkomst lijst en confronteer de mannen ermee. Dit is niet gebeurd
volgens mij. Uiteindelijk is de zaak dus stuk gelopen en dat kan nu eenmaal gebeuren .
Ik zie niet in wrok om naar Dess. De enigste fout die ik gemaakt heb is om veel te veel te
tolereren. Dan graaf je als trainer je eigen graf .
Maar aan de andere kant, was ik met harde hand gaan regeren had ik weinig spelers over gehouden.
Ik heb diverse spelers waarvan invloedrijke mensen bij Dess zeiden, zet er maar een streep door,
toch weer er bij gehaald. Uiteraard omdat ik ze nodig had maar ook om ze een beetje beter te
maken. Proberen althans .
Met dit betoog laat ik alleen zien hoe ik er tegen aan kijk.
Het enigste wat aan mij vreet is dat ik met al mijn ervaring :32 jaar trainer, 7 clubs van de tweede tot
de achtste klasse , 4 kampioenschappen, 6 promoties ,1 degradatie en 12 periode titels, het bij DESS
niet voor elkaar gekregen heb om de eindstreep te halen....
Tot de spelers zeg ik : Geniet van je sport want voor je het weet sta je langs het lijntje.
Gr. Jaap Beerepoot
p.s. Bij Dess loopt een kanjer , Jelle van Ijperen
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag Thuis
24-03-2013
veld
A
A
B
B

tijd
14.00
11.45
10.00
12.00

vertrek

wedstrijdnr
2823
151795
211414
209854

wedstrijd
DESS 1 – Zwaagdijk 1
DESS A1 – Spartanen A2
DESS B1 – KSV B2
DESS DA2 – DWB DA1

Scheidsrechter/ rijders
J. Wezepoel
Wiegert Kistemaker
Johnny Jacobs

Zondag Uit
24-03-2013
veld tijd
vertrek
Uitgesteld
9.45
8.45
14.00
13.00

wedstrijdnr
66047
69556
210215

Uitslagen zondag 10-03-2013
ASV’55 1 – DESS 1
RKEDO A2 – DESS A1
DESS DA2 – Woudia DA1
De Valken B2 – DESS B1

6-1
1-2
4-0
2-4

wedstrijd
ALC 2 – DESS 2
RKEDO VE 2 – DESS VE1
Kleine Sluis DA1 – DESS DA1

Scheidsrechter / rijders

Uitslagen zaterdag 09-03-2013
Spirit’30 F8 – DESS F1
Dindua MD 1 – DESS MD1

3-3
5-1

Rest programma Afgelast

Rest 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
Maandag 1 April ( 2e paasdag )
veld tijd
14.00

vertrek

wedstrijdnr
2765

wedstrijd
Zuidermeer 1 - DESS 1

Scheidsrechter/ rijders
A.H.J. Stevens

Zondag Thuis
07-04-2013
veld tijd
A
A
B

vertrek

10.00
11.15
13.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

69589
66527
209885

DESS VE1 – AGSV VE1
DESS 2 – DTS 3
DESS DA1 – Nieuwe Niedorp DA1

Zondag Uit
07-04-2013
veld tijd
14.00
12.00
14.30
13.00

vertrek
11.00
13.30
12.00

wedstrijdnr
2837
211415
151796
209778

Uitslagen zondag 17-03-2013
DESS 1 – Victoria O1
Succes 3 – DESS 2
DESS VE1 – Woudia VE2
DESS A1 – Zwaagdijk A1
DESS DA1 – Wiron DA1
Westfriezen DA1 – DESS DA2

wedstrijd
Dynamo 1 – DESS 1
De Blokkers B1 – DESS B1
KGB A2 – DESS A1
VVW DA1 – DESS DA2

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

Scheidsrechter / rijders
G.A. Kleij
Marcel en Wouter
Dian, Jelle v.d. Berg en Sam

Uitslagen zaterdag 16-03-2013
Spartanen F10 – DESS F1
DESS E1 – Medemblik E4
KGB D4 – DESS D1
Medemblik MD1 – DESS MD1
DESS C1 – Andijk C2

0-6
11-2
1-8
1-1
2-2

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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Veteranen: DESS - Woudia
Gastspeler keert terug uit Wervershoof, doelpunt 3 seconden na
aftrap………………
In de tweede helft werd het nog heel even spannend; met een 3 – 1 voorsprong lukte het maar
niet om afstand te nemen. De theorie van Cruijff is dat ie dan aan de andere kant valt en
vanwege deze tegengoal (3 – 2) mochten de twee J’s aftrappen. En wat er toen gebeurde:
kleine J tikt de bal 2 meter opzij en meester J vuurt vanaf de middenlijn een kanonskogel af
op het doel van Woudia.
Schuin tegen wind, maar binnen 3 seconden lag de bal achter de keeper van Woudia.
Deze leraar was na de wedstrijd erg benieuwd naar de snelheid van het schot.

Meester Jouke, zijn vierde goal

Jouke: afstand (s) = 52,50 meter; tijd (t) = 3 seconden mogelijk nog minder…..
Gemiddelde snelheid bal uitgaande van 3 seconden: v = s x t = 66,5 km/u.
Gemiddelde snelheid bal uitgaande van 2 seconden: v = s x t = 94,5 km/u
En dan nog de terugkeer van onze gastspeler A wonende te Sijbekarspel of Benningbroek, ik
weet niet aan welke kant van de Molensloot hij woont of woonde? Tijdens de uitwedstrijd 5
weken terug in Wervershoof haalde hij een rondje aan de bar. Kwam terug aan onze tafel
maar was helemaal in de war van de juffrouw achter de tap, hem nooit meer gezien daarna.
Gisteren was hij er gisteren weer en ook John (alweer een J?) erg bedankt voor de hulp en de
overwinning.
Groeten Sjaak
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Agenda

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

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 worden diverse teams opgeroepen voor het schoonmaken van de
kleedkamers. Er wordt tijdig in de Odessa aangekondigd welke spelers op welke avond in de
kantine worden verwacht. Deze lijst wordt wekelijks in de Odessa afgedrukt. Hierdoor 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 2 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
Nico Conijn
Sjaak Mulder
André Appel
Martin Bakker
Sjoerd Beuker

Kantinelijst MD1
24 maart
1 april
7 april
14 april
28 april
5 mei

Karlijn en Tess
Irene en Mandy
Margot en Sabine
Lisa en Noa
Anna en Sandra
Lois en Nika

Meiden, hierbij de data wanneer jullie in de keuken
van de DESS-kantine verwacht worden, als je niet kunt,
dien je zelf voor vervanging te zorgen. Het duurt van 14.00
uur tot ca. 17.30 uur a 18.00 uur.
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Dess Da1 Versus Wiron
Vannacht gelukkig een droge nacht gehad dus wij van Dess Da1
mochten weer lekker voetballen. Wiron kwam op bezoek en dus dat
beloofde een mooie wedstrijd te worden.
Afgelopen weken gaat het goed met Dess Da1 dus dit moesten we
vasthouden!
De eerste helft waren we nog niet hellemaal wakker en begonnen we niet heel sterk. Slechte
aannames, geen rust en hoge ballen zorgden niet voor een spetterend schouwspel. Wiron
komt na een kwartiertje gespeeld te hebben op voorsprong. Een bal van achteruit wordt door
de Wiron spits goed binnengeschoten. Op dat moment niet onverdiend.
Vanaf de tegentreffer leken we toch een beetje wakker te worden.
Na een half uur spelen scoorden we de gelijkmaker. Charlotte tikt de bal uit een corner goed
geplaatst in het hoekje. In het resterende deel van de eerste helft zijn er nog wat kleine
kansjes, maar gescoord wordt er niet. Wiron verzuimt vlak voor de rust de voorsprong te
nemen door een penalty hopeloos naast te schieten.
In de tweede helft komen we een stuk scherper voor de dag. Wiron komt er amper meer aan
te pas en het is eigenlijk wachten tot dat we op voorsprong zouden komen.
Dit gaat ook gebeuren. Een scrimmage voor het doel van Wiron. De bal beland via meerdere
benen voor de voeten van Anne en ze tikt DESS naar en 2-1 voorsprong.
Vandaag hadden we voor de versterking Laura meegenomen en ze bewees haar waarde.
Na goed combinatiespel van onze kant komt de bal bij Laura. Deze laat zien waarom we
haar gevraagd hebben, want ze schiet keurig de 3-1 binnen.
De wedstrijd lijkt nu wel beetje gespeeld, maar we wilden toch nog wel een paar doelpunten
maken. Michelle rent iedereen voorbij, geeft een goede voorzet op Vera die heel beheerst
de 4-1 binnenschiet. Het is nog niet gedaan voor DESS want het zou ook nog 5-1 worden.
Dit is toch wel het mooiste doelpunt van de middag. Een voorzet uit de hoek komt bij Laura
terecht. Dankzij een perfecte balaanname en totale balbeheersing was het voor Laura een
eitje om de 5-1 binnen te schieten.
De eerste helft speelden we nog wat slaperig, maar in de tweede helft hebben we goed
gespeeld en Wiron weinig kansen gegeven.
Dus al met al dankzij een goede tweede helft toch een eenvoudige overwinning.
Laura bedankt voor het meespelen!
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 23-03-2013
thuis tijd

wedstrijdnr

10.45

uit

tijd
09.00
11.00
14.00

vertrek
08.00
10.00
13.00

wedstrijd

scheidsrechters

189867

DESS MD1 – Opperdoes/Twisk
MD1

John Keesom

wedstrijdnr
184656
202861
194086

wedstrijd
Always Forward F10 – DESS F1
Hollandia D4 – DESS D1
Always Forward C5 – DESS C1

rijders
Daniel,Wout,Dave
Vince,Nick,Kacper,Maiko
Remco,Luuk S,Nick

Zaterdag 30-03-2013
thuis

tijd

uit

tijd

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

scheidsrechters

wedstrijdnr

wedstrijd

rijders

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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DESS f1 - Spirit f8m
Vandaag (9 Maart) moesten we asociaal vroeg al vertrekken naar Spirit.
Namelijk al om kwart voor 8.
Gelukkig waren ondanks de verschrikkelijke kou alle bikkels op tijd.
Bij Spirit aangekomen nog even een praatje vooraf en vooral gewaarschuwd dat we er niet te
makkelijk over moesten denken, want deze meiden konden best wel voetballen.
Dit bleek ook wel want we kwamen uiteindelijk op een 3-1 achterstand.
Dit bleek voor de coach de druppel en begon driftig te coachen langs de lijn.
Op dit soort momenten vraag je je af wie er meer zenuwen heeft om te winnen.......
Het gehele team heeft bergen werk verzet om er maar voor te zorgen dat we zouden scoren
en de inmiddels rood aangelopen coach maar te vriend te houden, want met zoveel spelers
kan een ieder zomaar wissel komen te staan als hij of zij zijn best niet heeft gedaan.
Oh ja en uiteraard kan je bij ondergetekende coach ook wissel komen te staan als je voor
ajax bent!!!!!!
Daarom vond ik het dan ook zo verschrikkelijk knap van een ieder dat het uiteindelijk nog 3-3
werd.
De penalties werden uiteraard weer winnend afgesloten.
Zonder te piepen en te peeuwen hebben deze kanjers wind, regen en ijzige kou doorstaan.
Echte Dess-kanjers. Hiervan zouden er bij Dess meer van moeten rondlopen getuige het
gemak waarmee sommige spelers geeneens willen trainen omdat het een klein beetje
regent.
Kom maar eens kijken bij ons en het plezier wat men kan hebben van een SPELLETJE
voetbal.
# erwin kan #
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DESS F1 - SPARTANEN F10
Vandaag ( 16 Maart ) moesten we naar het altijd vriendelijke Wognum om het op te nemen tegen
Spartanen F10.
Hier moesten we 2 weken geleden ook al tegen voetballen en toen wonnen we met 8-2.
Uiteraard zijn behaalde resultaten in het verleden geen garantie voor de toekomst,vraag maar aan
Dirk Scheringa.
Gelukkig voor een ieder is Spartanen druk bezig met het bouwen van een nieuwe kantine en
kleedkamers,want
eigenlijk zijn deze kleedkamers te slecht voor woorden.
Maar niet teveel klagen, want we zijn hier om te ballen en niet voor de architectuur van deze
varkensschuur......
Na een spectaculaire 1e helft stonden we voor met wel 5-0 en zag het er naar uit dat het wel een hele
grote overwinning zou worden voor Dess.
Dit alles zorgde ervoor dat de coach ingrijpende maatregelen moest nemen.
De verdedigers zouden de spitsen worden en de spitsen,u raad het al,worden de verdedigers.
Gewoon eventjes kijken hoe men voetbald op een andere positie.
Dit hebben we eventjes aangekeken voor een minuut of 10 en daarna snel weer besloten om het weer
terug te draaien.
Eigenlijk verbazend dat een ieder al een beetje zijn vaste positie heeft gevonden.
Volgens de scheidsrechter hebben we gewonnen met 6-0.
Altijd fijn dat er tenminste een iemand is die de score bijhoud..........
De penalties waren weer uitmuntend,want Wout hield ze allemaal tegen.
Hoogtepunt van deze wedstrijd was toch wel het allereerste velddoelpunt van Esmee!!!! Knap hoor.

# Erwin Kan #

DESS F1-SPARTANEN F10
16 maart en nu het echte verhaal.
Lars scoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd. Hij werd geholpen door wout en Seth.
Cas scoorde het 2 de doelpunt en dit kon alleen omdat zijn teamgenoten wout en Seth en Lars
hem de bal konden geven.
Ook het derde doelpunt kwam van Cas wat mooi samengewerkt. Dave stond op doel en hij
hield alle ballen tegen die op zijn pad kwamen.
De Spartanen hadden o kansen. Toen kwam wout eraan en hij pakte de bal van de Spartanen
en rende naar het doel en daar was doelpunt nummer 4.
De Spartanen wilde wel graag naar het doel van Dess maar dat kon niet want daar stonden
wies en Marit in de aanslag. Door deze felle meiden bleef de stand voor de tegenpartij op 0
punten
Timo en Daniel hielpen Esmee aan de bal en zo maakte Esmee ons 5de doelpunt. Esmee
gooide haar handen in de lucht. Om het voor de Spartanen nog moeilijker te maken maakte
Seth de wedstrijd af met ons 6de doelpunt.

Van wout.nl
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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:
24 maart
1 april
7 april
14 april

Tom Zijp en Stijn op den Kelder
Vince van Schagen en Gijs Singelenberg
Thijs Swier en Sam Schipper
Kacper Szymanski en Dawid Sarnowska

28 april

Daan Wagemaker en Nick van Diepen

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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