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Van de Voorzitter
Tja beste mensen, alweer begin juni en het einde van het voetbalseizoen 2012-2013 is nu
definitief aangebroken. Op de valreep zal ik nog even een laatste stukje schrijven voor de
allerlaatste Odessa. Het bestuur heeft (na de laatste bestuursvergadering van dit seizoen,
gepland op woensdag 26 juni) even een korte adempauze ingelast, want er is op
bestuurlijk terrein, ook best veel werk verzet.
Terugkijkend op het afgelopen seizoen, mag ik die best omschrijven als hectisch en zeer
turbulent. In oktober nam ik het stokje van John en Vincent over, om vervolgens in
sneltreinvaart “een cursus DESS” te volgen. Deze sneltrein kwam eigenlijk afgelopen week
pas bij de eindhalte en ik moet eerlijk aan u bekennen; het was mij het tripje wel!
Ontzettend veel gezien en leuke, lieve, hardwerkende mensen mogen ontmoeten of leren
kennen. Niet alleen vrijwilligers, maar ook sponsoren die een DESS hart op de juiste plaats
hebben en het ons gunnen om ook financieel gezond te blijven, al is dat dit seizoen uiterst
moeilijk geweest.
De voetbalweek; wat valt daar nu over te zeggen als je het niet eerder hebt meegemaakt,
zoals tot voor kort ondergetekende. Welnu, ondanks de dagelijkse spierpijn, was het een
genot om iedereen zo gezellig bezig te zien en was het in mijn ogen een prima zet van de
organisatie om onze voetbaldames toe te voegen aan de verschillende teams. We hebben
puur geluk gehad met de weersomstandigheden. Persoonlijk heb ik in elk geval ontzettend
veel lol en plezier gehad en nu maar hopen dat mijn medespelers & coach dat ook vonden.
De loterij was mijnsinziens op voorhand al een groot succes. Met zulke mooie hoofdprijzen
en alle andere, misschien in uw ogen wat kleinere (maar wel uiterst belangrijk)
aangereikte prijzen van onze middenstanders, daar waren wij erg mee verguld. Onze dank
gaat dan ook naar deze mensen uit, die ‘zomaar’ prijzen schonken. Verder kan ik niet
genoeg benadrukken, dat deze vereniging daarnaast erg steunt en leunt op haar
vrijwilligers, dit zijn er echt teveel om op te noemen. Maar laat ik wel benadrukken, dat
het als voorzitter erg fijn is, om te zien dat een ieder zo betrokken is bij de
sportvereniging DESS.
Op de aankomende jaarvergadering in oktober zullen er mensen aftreden en (nieuwe)
mensen aantreden, dat is nu eenmaal zo. Echter, ik zie de toekomst met s.v. DESS met
vertrouwen tegemoet. Vorige maand was ik b.v. aanwezig bij de vergadering van de
Dorpsveiling en ‘helaas’ hoorde ik daar dat deze veiling uitgesteld gaat worden tot volgend
jaar 15 februari 2014, omdat er per ongeluk al een boeking bij de Vang was gedaan. Géén
probleem, de voorbereidingen gaan gewoon door en het dorpsveiling comité gaat er een
prachtig & spetterend 10 jarig jubileum van maken, zo heb ik begrepen. Kortom, het blijft
dynamisch binnen en buiten de vereniging. Dat is leuk, gezellig en daar draait het om.
Ik wil hierbij dan ook een ieder die de s.v. DESS een warm hart toe draagt een heerlijke
zomer toewensen en ik zeg; graag tot volgend seizoen!
Johnny Jacobs
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Van Algemene Zaken/ Voetbalzaken
Zaterdag was de laatste dag van de voetbalweek. Van het middagprogramma heb ik zelf
niet veel meegekregen maar ik ga er van uit dat er een verslag is van de wedstrijd tussen
de F1 en de Moeders van de F1. Verder werden die middag de laatste wedstrijden van de
jeugd gespeeld en aansluitend was de penaltybokaal. Inmiddels was Jan Patat ook
gearriveerd en kon een ieder zijn honger stillen met een lekkere vette hap. Ook brak de
zon door zodat wij onze laatste wedstrijdavond op een zonovergoten complex af konden
werken. Er werd nog fanatiek gestreden en na afloop werd de finale van de penaltybokaal
gespeeld.
Inmiddels had DJ Dennis zichzelf geïnstalleerd en kon het feest beginnen. Het was gezellig
druk en nadat de uitslag van de voetbalweek bekend was gemaakt werden er nog een
aantal personen persoonlijk bedankt. Als eerst werd de vrijwilliger van het jaar in de
bloemen gezet, dit jaar was dat Jan Kool die, soms met gevaar voor eigen leven, wekelijks
de nodige hand en span diensten op en rond het terrein verricht. Jan dacht dat hij moest
komen voor de trekking van de prijzen van de loterij maar de echte reden was dat wij
deze kanjer toch even in het zonnetje wilde zetten. Verder werd Marcel Reus bedankt voor
al zijn (extra) inspanningen rondom het eerste en als laatste werd Peter Manshanden in het
zonnetje gezet. Peter heeft 3 jaar terug het stokje opgepakt door de toenmalige B
junioren onder zijn hoede te nemen(samen met Marcel) en deze groep klaar te stomen
voor de aansluiting naar de senioren. Mede dankzij zijn inzet en enthousiasme levert hij nu
een mooie groep spelers af welke volgend jaar in de selectie voor het eerste/tweede
worden opgenomen. Peter nogmaals ontzettend bedankt.
Daarna konden wij met behulp van Jan Kool de laatste trekking van de loterij verrichten.
De hoofdprijzen bleven binnen de vereniging. De Terrasverwarmer ging naar JP, de
buitenkeuken naar Marco Kremer (beide beschikbaar gesteld door Edmon Keukens). Ook
op vrijdagavond was er reeds een buitenkeuken(ook beschikbaar gesteld door Edmon
Keukens) uitgegaan. Deze was die avond reeds ingewijd en de gelukkige eigenaar kreeg
een dus bijna nieuwe keuken tot zij/haar beschikking.
De prachtige Lounge set (beschikbaar gesteld door de BVV) ging naar de familie Molenvliet.
Alle sponsoren van de prijzen ontzettend bedankt voor uw inbreng. Mede dankzij uw
bijdrage hebben wij weer een rijk gevulde loterij kunnen organiseren.
Hierna kon DJ Dennis het weer overnemen en ging het dak eraf. Ik weet zelf niet hoe laat
het uiteindelijk is geworden maar het feest ging door tot in de late uurtjes. Al met al
kunnen wij weer terugkijken op een geweldige week. Als laatste wil ik iedereen die aan
het slagen van deze week heeft meegewerkt ontzettend bedanken. Verder wens ik
iedereen een hele mooie vakantie en tot het volgende seizoen bij s.v. DESS.
John Keesom
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De dug-outs van het B-veld (deel2)
Al eerder verscheen er in de Odessa een stukje over de bouw en (voorlopige) plaatsing van de dugouts op het B-veld . In eerste instantie werden beide bouwsels tijdelijk gewoon op het gras geplaatst
met daarachter 2 in de grond balken om omwaaien te voorkomen. Dat laatste bleek bij heel harde wind
niet helemaal het geval! Een forse windvlaag die pal op de achterwand stond zorgde ervoor dat ze toch
horizontaal gingen! Het werd dus hoog tijd dat de reeds bij BVV klaarliggende betonplaten werden
ingegraven, zodat de hele zaak verankert kon worden. Cor offerde dus weer wat vrije tijd op te zorgen
dat alles definitief opgeleverd kon worden. Eerst werd met hulp van Jan Kool de vereiste oppervlakte
uit gegraven en van een laag zand voorzien. Vervolgens werd het machinepark van BVV geplunderd
om de diverse ruggen te sparen. Hij charterde ook nog zijn kleinzoon als machinist, zodat de klus met
hulp van Jan Kool, Ron de Boer en ondergetekende in no time geregeld was.

Wie denkt dat Cor hiermee volledig tevreden was, komt bedrogen uit. Op een zondag toen
Cor stond te vlaggen (en zoals altijd met het publiek te praten), regelde hij ook nog even een
set bordjes met DESS en GASTEN bij de eigenaren van STER NEON. Die dachten op hun
vrije zondag even rustig naar een wedstrijd van hun dochter te kunnen kijken, niet dus! Door
de charmes van Cor kwamen er bordjes, en nog gratis ook.

Dank namens heel DESS aan: BVV, STER NEON, Cor Vlaar en kleinzoon, Ron de Boer en
Jan Kool!
JP
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Seizoensoverzicht DESS MD1
Aan het begin van dit seizoen startten we met 14 meiden, waarvan er 4 al een seizoen op
groot veld hadden gespeeld en 10 nog niet. Al snel in het seizoen ging Feline eraf, maar
gelukkig kwam een paar weken later Sabine er weer bij. Aan het eind van het seizoen kregen
we er nog wat leden bij: Anne kwam vlak voor het eind al aansluiten en Merel en Bente
komen er vanaf volgend seizoen vast bij.
Voor de winterstop was het even wennen allemaal. Een groter veld voor de meesten,
grotere doelen, nieuwe medespelers en voor de meesten een nieuwe coach. En wat is
buitenspel eigenlijk? De allereerste wedstrijd stonden we in de rust 3-0 achter tegen
Westfriezen. Meest gehoorde opmerking toen:” We stonden niet 1x buitenspel! Echt goed!”
Die wedstrijd gingen we dus niet winnen. Uiteindelijk werd
Westfriezen kampioen voor de winterstop, dus een schande was
dat zeker niet. Wij werden 4e van de 8, dus we deden het prima.
Ook voor de coach was het even puzzelen waar de meiden het
best konden staan. Zo is Irene dit seizoen begonnen als laatste
man, werd daarna middenvelder en na 6 wedstrijden toch maar
spits. Dit bleek goed te werken, want ze scoorde uiteindelijk 26
doelpunten. Bij Noa ging het andersom; begonnen als spits, maar
via het middenveld achterin beland, waar ze het hartstikke goed
doet.
Na de winterstop kwamen we in een nieuwe poule terecht. Ook
in deze poule deden we niet mee voor de bovenste plaats, maar
speelden we leuke wedstrijden waarbij we soms eens wonnen en
soms eens verloren. Uiteindelijk werden we 5e van de 8.
Inmiddels waren we Valerie kwijtgeraakt door een langdurige
enkelblessure. In dit zelfde seizoen hebben we ook Nika (oren),
Karlijn (sleutelbeen gebroken) en Marloes (gebroken enkel)
langere tijd moeten missen. Gelukkig kunnen ze allemaal weer
voetballen als het seizoen straks weer begint.
We speelden dit seizoen ook 2 toernooien. De eerste helemaal aan het begin van het
seizoen, de laatste helemaal aan het eind. Bij het eerste toernooi werden we gedeeld eerste,
bij het laatste toernooi werden we derde. Bij dit laatste toernooi kregen zowel
begeleidster/vlagster Jolanda als ik van het team een uitnodiging om te komen barbecueën
in de zomerstop. Dit seizoen is voor ons dus nog niet helemaal afgelopen.
In de tabel hieronder staat de trainingsopkomst, de gespeelde wedstrijden, het aantal
gescoorde doelpunten en hoe vaak iemand “man van de wedstrijd” is geweest. Dit laatste
moet misschien even worden uitgelegd. Na elke wedstrijd kiezen we een “man van de
wedstrijd” (vrouw van de wedstrijd klinkt stom). De man van de wedstrijd is de speler die het
meest boven zichzelf is uitgestegen die wedstrijd. Het is dus niet altijd de beste speler, want
dan zou het elke week dezelfde zijn, maar degene die voor haar doen beter speelde dan
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anders. Alle spelers mogen 1 speler kiezen en degene met de meeste stemmen is die
wedstrijd de “man van de wedstrijd”.
Verder moet nog even genoemd worden dat Lisa dit seizoen alle trainingen heeft
meegemaakt. Dat zijn er zelfs 2 meer dan de trainer, want die heeft 2x een vervanger laten
trainen.
Ik ben benieuwd of ze dit volgend seizoen ook weer weet te halen. Ook de meeste andere
meiden trainen bijna altijd, waardoor we als team een stuk beter zijn geworden dan aan het
begin van dit seizoen. Gezelligheid staat voorop, maar de meiden willen ook graag
voetballen en wat leren. Dit zorgt ervoor dat we voor, tijdens en na de wedstrijd veel lol
hebben en ondertussen ook nog steeds beter voetballen. Volgend seizoen worden we DESS
MC1, wat betekent dat we wat oudere tegenstanders zullen krijgen. Gelukkig hebben we nu
een jaar op groot veld gespeeld met z’n allen en weten we wat buitenspel is. Dat komt dus
wel goed volgend seizoen.
Aantal
keer
getraind

Afwezig
met
afbericht

Afwezig
zonder
afbericht

Opkomst
percenta
ge

Wedstrijden
gespeeld

doelpunt
en

Man vd
wedstrijd

Lisa de Niet
Noa Vlaar
Sandra Burrei
Irene Slagter
Marloes Keesom
Karlijn Nijland
Mandy Vlaar
Sabine Alkema
Margot Smit
Lois Karsten
Tess Karsten
Anna Hovenier
Nika van Diepen
Valerie Reus
Anne van Helden

52
49
49
47
43
43
40
39
37
37
35
32
30
19
7

0
3
2
5
9
8
9
2
15
13
12
17
22
33
0

0
0
1
0
0
1
3
0
0
2
5
3
0
0
1

100%
94%
94%
90%
83%
83%
77%
75%
71%
71%
67%
62%
58%
37%
13%

21
24
24
24
19
18
22
19
22
21
22
23
15
12
5

4
0
5
26
2
1
5
0
0
1
0
0
0
6
1

1x
2x
2x
3x
2x
3x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Feline Odekerken
Bente Sas
Merel Sas
Amy Moolevliet
Myrthe Vlaar
Myrthe Dekkers
Angela Mazereeu
Kelsey …

2

6
6
4
4
3
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0

-

1

Als laatst nog een bedankje aan Jolanda. Ik heb het samen met jou een erg gezellig seizoen
gevonden. Ook John Keesom bedankt voor het fluiten van al onze thuiswedstrijden.
Groeten van
Jelle
ODESSA
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Medemblik toernooi ME2
Vrijdagavond Ladiesnight bij het toernooi van Fc Medemblik aan het einde van het
voetbalseizoen. Toevallig lopen er nog wat meiden tussen de jongens bij de E1 en de F1, als
we die samen in een team doen, zou dat wat kunnen worden? Marit, Esmee, Wies (uit de F1),
Kim, Myrthe, Mariët (uit de E1) en nieuwkomers Megan en Alexandra wilden dat wel even
testen als DESS ME2.
De eerste wedstrijd ging Wies op doel, Kim en Esmee waren de verdedigers; Myrthe, Megan
en Alexandra stonden op het middenveld en de aanvallers waren Marit en Mariët. We
speelden tegen Spartanen ME2, meisjes die dit seizoen nog bij de F voetbalden, maar volgend
jaar bij de meisjes E gaan spelen. Onze meiden gingen meteen voortvarend van start. Bijna
continu op de helft van de tegenstander spelend, werd de ene na de andere aanval ingezet.
Marit maakte het eerste doelpunt! Voor Wies was er weinig te doen, want Kim en Esmee
schoten alle ballen snel weer naar voor. Ook Myrthe wist een keer te scoren. Zo eindigde de
eerste wedstrijd in een overwinning!
De tweede wedstrijd was tegen Always Forward ME3. Alexandra ging op doel en Wies
voetbalde op het middenveld. Door een ongelukkige bal (nu is meteen duidelijk waarom je de
bal niet voor je eigen doel langs moet schieten!) kwamen we op een achterstand. Maar de
meiden bleven goed hun best doen, en dat werd beloond. Myrthe ging er vandoor met de bal,
maar zat klem tussen 3 verdedigers. Ze zag Mariët vrij staan voor het doel en gaf de bal er
tussendoor. Gelukkig bleef Mariët koel en schoot ze de bal er mooi in. Zo eindigde deze
wedstrijd netjes in een gelijkspel.
De laatste wedstrijd was tegen Medemblik ME2. De winnaar zou meteen de winnaar van het
toernooi worden. De meiden gingen er helemaal voor. Wies ging weer op doel. Alexandra en
Megan lieten zien dat ze lekker mee kunnen voetballen. Alle ballen werden hard naar voor
geschoten. Het doel kwam ook vaak in zicht, maar een doelpunt kwam er net niet. Marit kreeg
het wel te verduren en lag een paar keer op de grond, maar ze liet zich niet kennen.
Uiteindelijk wist Medemblik wel een keer te scoren, waardoor er net verloren werd, maar er
werd wel lekker gevoetbald door alle meiden van DESS.

Zodoende werd het toernooi afgesloten met een 2e plek, heel netjes, en iedereen had een leuke
avond gehad. Wat ons betreft, mag er best een vervolg komen!
Sandra
ODESSA
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HET JAAR VAN

DESS F1

Het was een jaar van vooral veel spelers die samen veel lol en herrie maken.
Een ieder normaal team heeft maximaal zo’n 9 of uiterlijk 10 spelers,want je speelt normaal 7 tegen 7.
Bij Dess F1 ligt dat aantal iets anders. We hadden dit seizoen namelijk de beschikking over 13
kanjers.
En ondergetekende coach had al zijn handen vol om deze monsters op tijd aangekleed te krijgen voor
de wedstrijd en ook na de wedstrijd verliep het vaak chaotisch met het douche-ritueel.
Ook om de zangkunsten van de coach werd vaak gelachen tijdens het omkleden en ze geloofden dan
ook niet dat ik meedeed met holland’s got talent/x-factor/the next popstar en bloed zweet en tranen.
Maar gezelligheid en gein stond voorop bij dit team.
Gelukkig had ik iedere wedstrijd de beschikking over talloze moeders die vaak kwamen assisteren in
de kleedkamer in de hoop dat ze niet de wastas mee zouden krijgen……..Helaas.
De eerste seizoenshelft kregen we vooral veel doelpunten tegen.
We hadden 9 wedstrijden gespeeld en die verloren we helaas allemaal.
We scoorden zelf maar 6 maal en kregen er 76 tegen.
We eindigden dan ook helemaal onderaan.
Daarna was het tijd om de zaal in te gaan. Iets wat ook nog niet iedereen had gedaan.
Er werd besloten dat de meiden samen gingen ballen met de meiden van de e-tjes en de mannen van
de F1 met elkaar.
Het werd een ware strijd in de zaal waarbij de jongens 5x wonnen 1x gelijk en 3x verloren.
Om hierna weer biuten te voetballen in die vieze natte kou viel toch wel erg tegen,maar we gingen er
e
voor. De 2 seizoenshelft verliep stukken beter. Iedereen een “vaste” positie en betere tegenstanders.
Dit maal voetbalde we 11 wedstrijden waarvan we er 8 wonnen 2 gelijk speelde en 1 verloren.
Ook het doelsaldo was stukken beter. Wij scoorden 54x en kregen er 17 tegen.
e
We eindigden in de voorjaarspoule als 2 . SUPER KLASSE GEWELDIG !!!!!!!
Ook waren er nog vele mooie momenten op het veld,maar een iedere x dat iemand voor het eerst
scoort is toch wel heel bijzonder en ook mooi om mogen mee te maken als coach.
Dit jaar waren dat Esmee,Timo en Jeffrey.
Eigenlijk zou ik over een ieder nog wel een mooi stukje kunnen schrijven,maar dan word de Odessa
wel heel erg dik.
Dus even in het kort…….
Lars,Cas,Seth,Wies,Timo,Marit,Esmee,Siebe,Jeffrey,Karel,Wout,Daniel en Dave bedankt voor dit
leuke seizoen en wie weet tot volgend seizoen.
# Erwin kan #
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Teamindeling 2013-2014 jeugd
B-junioren:

C-junioren

Naam
01 Robin Bontekoning
02 Marcel van Schagen
03 Wouter smit
04 Timo Kool
05 Jeroen Gerssen
06 Sonny van der Lagemaat
07 Jaimy Vlaar
08 Nick Veltrop
09 Casper Smit
10 Krijn Koning
11 Nick Karsten
12 Matthijs Rood
13 Luuk Gobel

naam
01 Thom van Schagen
02 Huub Alkema
03 Remco Swier
04 Luuk Bontekoning
05 Thijs Swier
06 Luuk Singelenberg
07 Sam Schipper
08 Brian Veltrop
09 Matthijs Mazereeuw
10 Dave Moolevliet
11 Klaas Godfriedt
12 Ali Umar Ali

D-pupillen

F-Pupillen

naam
02 Max vd Struis
03 Vinc v Schagen
04 Nick van Diepen
05 Gijs Singelenberg
06 Maiko Verhoeven
07 Maarten Hovenier
08 Daan Wagemaker
09 Klaas Burrei
10 Tom Zijp
11 Jeroen Vlaar
12 Stijn o/d Kelder
13 Dawid Sarnowska

naam
01 Daniel Huisma
02 Lars o/d Kelder
03 Seth v Diepen
04 Cas Ursem
05 Mike Schipper
06 Jordi Stins
07 Jesse de Boer
08 Wout Bruins
09 Timo Kan
10 Karel van Leeuwen
11 Dave Zuydam
12 Siebe van der Zee
13 Jeffrey Kan
14 Nicky Oxx

XX attentie XX XX attentie XX XX attentie XX XX attentie XX
Onze F-pupillen zijn met z'n 14-en, dit is eigenlijk teveel voor 1 7-tal, maar weer te weinig voor 2 7-tallen.
Mocht iemand nog zin hebben om op de voetbal te gaan, ben 6, 7 of 8jaar, meld je aan bij DESS en dan
kunnen we wellicht 2 7- tallen in die leeftijds categorie in schrijven bij de KNVB.
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Teamindeling 2013-2014 jeugd ( vervolg )
MC 1 junioren

ME-pupillen

naam
01 Margot Smit
02 Lisa de Niet
03 Lois Karsten
04 Valerie Reus
05 Mandy vlaar
06 Sabine Alkema
07 Karlijn Nijland
08 Noa Vlaar
09 Sandra Burrei
10 Anna Hovenier
11 Tess Karsten
12 Marloes Keesom
13 Irene Slagter
14 Anne v Helden
15 Merel Sas
16 Benthe Sas

naam
01 Marit de Boer
02 Femke Singelenberg
03 Myrthe Vlaar
04 Mariët van Diepen
05 Kim van Diepen
06 Wies Wagenmaker
07 Esmee Vlaar
08 Alexandra Huisman
09 Megan Verhoeven
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VOETBALWEEK 2013
De weergoden waren ons gunstig gezind dit jaar. Het regende keurig om ons
voetbalprogramma heen en zo werd er niemand nat, behoudens de douche achteraf.
De jeugd was bijna in z'n geheel aanwezig en er werd met een enorm enthousiasme
deelgenomen aan de wedstrijden. Bij de kleine jeugd op woensdagmiddag verschenen maar
liefst 26 kinderen en geen eentje haakte er vroegtijdig af, zelfs de allerkleinste niet. Omdat het
mooi weer was, konden we waterspelletjes doen, maar ook de voetbaltechniek van de
kleintjes werd uitgetest. En met verbluffend resultaat. Dat belooft wat voor de toekomst.
Bij de oudere teams (A, B, dames, senioren en veteranen door elkaar) verliep de week ook
prima. Met hier een daar wat lenen (waarmee team Afra uiteindelijk de 1e prijs won,
uitstekende coach dus) kwam elk team de week goed door, op de zaterdagavond na. Die
avond was er zoveel te doen, dat we uiteindelijk een team hebben moeten laten vervallen.
Alle avonden hebben veel mensen mooi aan kunnen zitten, de laatste avond met DJ Dennis,
die het erg gezellig maakte.
Al voor de 7de keer streden we om de Simon Conijn Penalty bokaal.
Voor de jongeren onder ons: Simon Conijn was een trouw Dess-lid, die al vanaf zijn jonge
jeugd bij onze club voetbalde. Zijn foto hangt in de kantine. Hij had de bijnaam
“Zoef”gekregen, omdat hij als voetballer bekend stond als supersnel. (In die rijd was net de
Fabeltjeskrant op tv, met Zoef de Haas, waarmee de link naar Conijn snel was gelegd). Ook
de plaatstelijke motorclub is, - vanwege de snelheid- naar hem vernoemd: MC Zoef.
Dat was nog bij leven.
Zoef overleed in 2006, toen hij 49 jaar was. Hij was een geliefd Dess-lid, die veel voor de
club deed. Hij trainde, coachte en was nooit te beroerd om een klus aan te pakken,
kleedkamers schoon te maken of kantinedienst te draaien.
Zijn broers en zussen hebben sindsdien de penalty-bokaal te sponsoren ter ere van hun broer.
Ze stellen jaarlijks de prijzen beschikbaar en komen ze geregeld zelf uitreiken. Dit jaar lieten
ze het aan ons over. Broer Jan is echter wel vrijdag gesignaleerd, toen hij belangstellend de
wedstrijden gade sloeg onder het genot van een lekker biertje.
De winnaars van de penalty-bokaal in 2013:
F1:
1.
2.
3.

Cas Ursem
Wies Wagemaker
Timo Kan

E1:
1. Tom Zijp
2. Myrthe Vlaar
3. Kim van Diepen

MD1:
1.
Marloes Keesom
2.
Sandra Burrei
3.
Lisa de Niet

C1:
1. Huub Alkema
2. Dave Moolevliet
3. Nick Karsten

Dames:
1.
Michelle Bakker
2.
Laurien Vlaar
3.
Charlotte Admiraal

Heren:
1. Robin Bontekoning
2. Ruben Kistemaker
3. Patrick Huisman

D1:
1. Gijs Singelenberg
2. Max v.d. Struis
3. Matthijs Mazereeuw

Tenslotte danken wij al die vrijwilligers, waarmee we er weer een bijzonder geslaagde week
van hebben kunnen maken.
Ronald, Delia, Sanne, Nico en Anita.
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Zaterdag 8 juni 2013 organiseert Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland
de jaarlijkse Rabo Fietssponsortocht ( ± 40km ) voor verenigingen en
stichtingen. Samen op de fiets in het prachtige West-Friesland de
clubgeest versterken en tegelijkertijd de clubkas spekken.
Wat wilt u nog meer!
Fietst u mee ?
Dit jaar doet sv DESS daar ook weer aan mee en bij voldoende deelname
is er 250 euro te verdienen voor de vereniging.
Info bij : Afra Appel. telefoon: 591803 of Ineke Aay 591676
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