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                    38e jaargang  Nr  3            
  

 
                    

         10 sept 2012 
 
 
 

 
 
                                               Anita 
 
Vrijdag 7 september bereikte ons het droevige bericht dat Anita na een moedige 
strijd in haar eigen vertrouwde omgeving is overleden. 
 
Anita was altijd een actief en betrokken ouder binnen onze vereniging. Als 
kantinemedewerkster was zij goud waard en als er eens iets extra's moest gebeuren 
konden wij altijd op haar rekenen. 
 
Ook was Anita samen met Jan een trouw supporter bij de wedstrijden van haar 
kinderen. 
 
Vorig voorjaar was het  duidelijk dat zij niet helemaal fit was en in september kwam 
uit dat het fout zat en dat de kanker niet meer te bestrijden was. 
 
Anita heeft tot het eind gestreden om maar zo lang mogelijk bij Jan en de kinderen te 
kunnen zijn. 
 
Ook hield zij de regie binnen het gezin zo lang mogelijk zelf in handen maar 
uiteindelijk heeft zij afgelopen week de strijd op moeten geven. 
 
Jan,Delia, Jan, Jacob en Marije wij wensen jullie ontzettend veel sterkte om dit grote 
verlies te verwerken. 
 
Weet dat wij jullie binnen de "DESS-familie" zo goed als wij kunnen op zullen vangen 
en wij hopen dat wij jullie op die manier ook een beetje kunnen helpen om het verlies 
van jouw vrouw en jullie moeder een plekje te kunnen geven. 
 
Anita wij zullen je missen... 
 
John Keesom 
Namens bestuur en leden SV DESS 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 zondag THUIS 

16-09-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 9.30  69189 DESS VE1 – KGB VE1  

A 11.00  58387 DESS 2 – LSVV 5  

A 13.00  72669 DESS B1 – VVW B3  

A 15.00  74813 DESS DA1 – Flevo DA1  

 

                                              zondag UIT 

16-09-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

 14.00  2643 Sporting S1 – DESS 1 A. Renses 

 11.00 10.00 70253 Strandvogels A1 – DESS A1 Dian en Jelle v.d. Berg 

 14.30 13.30 143168 Spartanen DA1 – DESS DA2  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Uitslagen zondag 9-09-2012  

 DESS 1 – Zuidermeer 1  0 - 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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WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 zondag THUIS 

23-09-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14.00  2651 DESS 1 – MOC 1  

A 11.45  70278 DESS A1 – Medemblik  A1  

A 9.45  74829 DESS DA2 – de Blokkers DA2  

 

                                              zondag UIT 

23-09-2012 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

 11.30 10.30 59037 SRC 4 – DESS 2  

 10.00  9.00 69206 Spartanen VE1 – DESS VE1  

 11.45 10.45 72738 Zuidermeer B1 – DESS B1 Marcel en Wouter 

 11.00 10.00 74891 Dirkshorn DA1 – DESS DA1  

 

 

 

 

 

 

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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Een weekend weg met DESS DA2 
 

Het 2
e
 damesteam van DESS bestaat dit jaar uit een aantal nieuwe spelers, een aantal oude 

spelers en er zijn een aantal spelers die afscheid hebben genomen. Om dit allemaal een beetje 

aan elkaar te laten wennen, werd besloten dat er een heel weekend aan de teambuilding moest 

worden gewerkt. Dit alles gebeurde in de buurt van Blaricum, waar we een flink stuk grond 

hadden met daarop 5 hutjes met stapelbedden erin en een grote hut met keuken, tafels enz.  

Nadat we vrijdagavond aangekomen zijn, de bedden zijn opgemaakt en de boodschappen zijn 

gedaan, was het tijd voor de gezelligheid. Tijdens verschillende spelletjes werd er veel 

gelachen en heel af en toe een klein slokje gedronken. Uiteindelijk was er nog tijd om de 

plaatselijke kroeg onveilig te maken. We vertrokken met z’n allen lopend richting kroeg. 

Eindelijk daar aangekomen, bleek dit een tocht van bijna een half uur te zijn geweest. Op de 

terugweg vonden de meeste dames dit wat ver, dus werd er naar een alternatief gezocht. 

Ruben en ik ondervonden hier een van de voordelen van uitgaan met een grote groep meiden. 

Een politieauto met 2 agenten kwamen ons verschillende keren vertellen hoe we moesten 

lopen en dat het allemaal wat stiller moest. Wat ze zelf niet doorhadden, was dat ze 

ondertussen compleet verleid werden. Resultaat: een gratis taxirit in een politieauto. Per 4 

werden we thuis gebracht. We waren toen nog met z’n twaalven, dus reed de politie 3x heen 

en weer naar de camping. De politie is je beste vriend…….. 

 
Zaterdag stond er een training op het programma. Tot die tijd hebben we zoveel mogelijk 

energie gespaard voor die training, door lekker te ontbijten en wat te zonnen. Om een uur of 2 

vertrokken we naar sv Huizen, de club die ons een veld beschikbaar stelde. Na een 

ontspannen training in de volle zon, was het tijd voor het avondeten. Janpeter trakteerde ons 

alle 18 op zelfgemaakte nasi, die erg goed beviel. Hierna splitste de groep zich in tweeën. De 

ene helft maakte het gezellig bij de hutten, de andere helft nam deze keer de taxi (heen en 

terug) om uit te gaan.  

 

De volgende ochtend werd er eerst weer ontbeten, daarna werd er een begin gemaakt met 

opruimen en toen was het tijd om richting Aalsmeer te vertrekken. In Aalsmeer speelden we 

een oefenwedstrijd tegen RKAV. In het zonnetje op het warme kunstgras zouden we vandaag 

wat gaan uitproberen. Sinds mensenheugenis speelt dit team al 4-4-2, maar met de spelers die 

we dit seizoen hebben, zou 4-3-3 misschien wel beter passen. Deze wedstrijd was de perfecte 

gelegenheid om dit te ontdekken. Vooraf even goed uitleggen wat het verschil is en waar je op 

moet letten en dan is het aan de meiden om het uit te voeren.  
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De uitvoering was super om te zien vanaf de kant. Na 15 minuten stonden we al met 3-0 voor 

en waren de combinaties om je vingers bij af te likken. Nu moet wel worden gezegd dat de 

tegenstander wel probeerde te voetballen, maar toch wel een stukje minder was dan wij. 

Desondanks was het plezier en de inzet fantastisch om te zien. Uiteindelijk werd het 6-2 voor 

ons, door doelpunten van Loren, Lisa, Lydia, Tessa, Melanie en Judith. Gehoord vanaf de 

zijkant:”Ze zeiden dat ze 5
e
 klasse spelen, maar dat kan nooit als je dit ziet.” 

 

Terug bij de hutjes, die op slot zaten, wist Judith het nog voor elkaar te krijgen om de sleutels 

(aan keykoord) niet in mijn handen, maar 5 meter hoog in een boom te gooien. Daarna was 

het alweer bijna tijd om naar huis te gaan, maar eerst nog even eten. Het werd pizza en dat 

smaakte goed, buiten aan de picknicktafels in het zonnetje. Een mooie afsluiting van een 

superweekend. Met de teambuilding zit het in dit team wel goed. Iedereen kent elkaar nu een 

stuk beter en we hebben ontdekt dat we ook 4-3-3 kunnen spelen.  

 
 

Jelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4476802759138&set=o.117246508386929&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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Gemeente Medemblik jeugdtoernooi D1 
 
Zaterdagochtend half 10 was het dan zover, na een lange zomerstop ging de D1 van DESS 
naar het gemeente Medemblik toernooi bij MOC. Voor een groot deel van de spelers zou dit 
hun eerste wedstrijden op groot veld worden. En voor hun coach was het zelfs de allereerste 
keer dat hij een team coachte. Het was dus niet voor iedereen duidelijk wat er te 
verwachten viel. Nadat de tenues waren aangetrokken en de opstelling bekend was, konden 
we alvast de eerste tegenstander van de dag bekijken. Namelijk de Spartanen, de analyse 
was door een aantal al vrij snel gemaakt. Er vielen woorden als “oh dit wordt een makkie” en 
“die gasten zijn echt vet slecht”.   
  
Spartanen D5 

Onze allereerste wedstrijd stond op het punt te beginnen. Iedereen stond op zijn positie en 
de neuzen stonden allemaal dezelfde kant op, richting het doel van de tegenstander. De bal 
werd afgetrapt en daar gingen we. Met een ijzersterke voorhoede, een verdediging die 
stond als een huis en een middenveld dat de sterren van de hemel speelden was het 
natuurlijk niet lang wachten op een goal. En na de 1-0 en de 2-0 die voor mij al meer dan 
genoeg waren, hadden mijn spelers nog meer veel meer in gedachten. De 3-0 viel niet veel 
later. En uiteindelijk ook nog 4-0. Wat een prachtig begin van dit toernooi, dit konden ze niet 
meer van ons afpakken. Of de analyse klopte weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat we erg 
goed gevoetbald hadden. Ik was zelfs even bang dat Jaap Beerepoot misschien had 
meegekeken en ik mijn spelers aan het eerste zou moeten afstaan. 
  
SEW D2 

De tweede wedstrijd moesten wij tegen SEW. De moed was nog hoog maar we wisten dat 
dit wat moeilijker zou worden. Het spel was net als in de eerste wedstrijd weer erg goed, en 
het bleef ook lang 0-0. Met kansen aan allebei de kanten was het een erg spannende 
wedstrijd. Een paar goede reddingen van Maiko hielden ons in de wedstrijd en ook de 
verdedigers waren goed bezig. Maar toen kwam er een corner voor SEW. De bal viel voor de 
voeten van een speler van SEW die de 1-0 maakte. Helaas konden we daar niets aan doen 
behalve proberen de gelijkmaker te scoren. Die gelijkmaker kwam er helaas niet ondanks 
ons goede spel. Na gewonnen te hebben hadden we dus gelijk ook onze eerste verlies te 
verduren gehad. 
  
MOC D1 

Na het verlies van SEW hadden we wat goed te maken. Om nog een beetje mee te kunnen 
doen moesten we van MOC winnen. Maiko en Peter hadden gewisseld waardoor Peter in 
deze wedstrijd op doel stond. En ook Peter bleek goed in staat om de ballen uit het doel te 
houden. Hij vloog van de ene naar de andere hoek. Waar de ballen er bij ons niet ingingen 
doordat Peter daar een stokje voor stak, was dat aan de andere kant een ander verhaal. Er 
vielen maar liefst 3 doelpunten. Waaronder een van Gijs, die waarschijnlijk de hele vrijdag 
filmpjes van Maradonna heeft zitten kijken. Hij besloot namelijk van eigen helft op eigen 
houtje naar het doel van de tegenstander te lopen. Om daarbij een hoop tegenstanders van 
MOC achter zich liet om vervolgens alleen op de keeper uit te komen. Met een mooi schot 
maakte hij het af. En naast dat onze keeperswissel ervoor zorgde dat we geen tegendoelpunt 
kregenen, scoorde Maiko ook nog even een goal. Toen hadden we al 6 punten binnen en lag 
de 2e plek voor ons binnen handbereik.  
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Hauwert ’65 D1 

De laatste wedstrijd van de dag was daar. Maar er was nog energie voor 11. Deze wedstrijd 
moest gewonnen worden, niet alleen omdat we dan zeker 2e waren maar ook omdat dit het 
oude team van Maarten was. Een erekwestie dus, maar deze jongens waren wel erg groot. 
Het zou dus lastig worden om te winnen. Gelijk vanaf de aftrap was iedereen weer 
messcherp en werd er zoals de hele dag weer goed gevoetbald. Door goed verdedigend 
werk en weer mooie reddingen van Maiko konden we de nul houden. We wisten helaas niet 
te scoren ook al hadden we daar wel mooie kansen voor. De bal wilde maar niet goed vallen. 
De eindstand was dan ook 0-0. Dit betekende wel dat we alsnog 2e waren geworden, maar 
dat we deze 2e plek met Hauwert ’65 moesten delen. 
  
Al met al dus een erg mooie dag en een goed begin. Op naar 15 september voor onze eerste 
competitiewedstrijd. 
  
Ramon Poeze 
 

 

 

 

MD1 toernooi. 
Zaterdag was ons eerste toernooi van dit seizoen, voor de meeste was het ook 

het eerste jaar op groot veld. De eerste wedstrijd hadden we 1-0 gewonnen. Het 

doelpunt was gescoord door Lisa. We moesten toen gelijk nog een wedstrijd. 

Die werd 3-0. Het eerste doelpunt werd gescoord door Marloes, het tweede 

doelpunt werd gescoord door Lisa en het derde doelpunt werd gescoord door 

Feline. In de derde wedstrijd waren tegenstanders best wel goed, maar het werd 

0-0.              

De laatste wedstrijd was de beslissende wedstrijd voor de 1
ste

 en 2
de

 plaats. Het 

werd 0-0. We waren dus gedeeld 1
ste

 plaats. Anna had in die vier wedstrijden 

niet veel te doen, maar toch een paar hele goede ballen gehouden. 

Meiden, voor het eerste toernooi van dit seizoen hebben we het heel goed 

gedaan! 

 

Groeten Lisa.   
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D.E.S.S. F1 toernooi  bij Opperdoes. 

Jawel het voetbalseizoen is weer begonnen en we mochten vandaag meedoen aan het FC 

Medemblik toernooi bij Opperdoes. Allemaal stonden jullie te springen om weer gezellig met elkaar 

te voetballen Seth had zoveel zin dat hij om 9.00 uur al met zijn vader klaarstond om te mogen 

voetballen.  Dat getuigd ervan dat ie echt zin had om te voetballen  vandaag . Zo de eerste wedstrijd 

Mochten we tegen Opperdoes  onze keeper Jordi was ook vandaag weer top bezig en wist een 

heleboel  doelpunten tegen te houden maar kon niet tegen gaan dat we deze wedstrijd  helaas 

verloren met een schamele 2-0. We waren voor wedstrijd 2 klaar en Wout wilde vandaag ook wel 

eens een keer naar voren want hij had het erg druk achterin .De tweede wedstrijd  mochten we 

tegen Spartanen en wat zagen we een bekende bij de Spartanen Sem maar Wout zorgde ervoor dat 

hij geen kans kreeg  waardoor Lars vrij kwam te staan en jawel als een speer naar voren liep en jawel 

het eerste doelpunt van het seizoen scoorde. Nu kregen we vleugels  Wies  was weer ijzersterk maar 

is nog niet zeker welke plek ze op het veld wil voorin achterin op doel nou een veelzijdige speler we 

zullen nog veel van haar horen. En snel erna scoorde Wout zijn eerste doelpunt van achterin als een 

speer naar voren  en jawel zijn  eerste doelpunt volgens mij . Cas onze kleine snelle linkspoot  wat 

was je weer sterk op het veld man mooi schot in de benen dat beloofd wat dit seizoen. Maar helaas 

scoorde de Spartanen en wonnen we deze wedstrijd met 2-1.  De derde wedstrijd mochten we tegen 

Medemblik. We wilden erg graag winnen maar we hadden gehoord dat ze erg goed waren. Onze 

nieuwe aanwinst Jessica jeetje meid wat doe jij het leuk op het veld snapt al veel van het spelletje en 

stond goed je mannetje. En na even wat heen en weer geloop was daar Seth uit het niets ging rennen 

met de bal en jawel ook hij mocht vandaag een doelpunt scoren 1-0 voor  nou Marit wilde graag 

wisselen want ze moest plassen en daarna werd het 1-1 .Nu moesten we ons goed concentreren 

maar helaas we waren allemaal een beetje moe aan het worden en het was ook wel erg warm buiten 

met het mooie zonnetje waardoor we 2-1 achter kwamen. Dat mocht de pret niet drukken we bleven 

aanvallen maar net niet gescoord helaas verloren. Nu nog een wedstrijd om plaats 3 en 4. Wies wilde 

graag op doel en Jordi achterin. Deze wedstrijd was geëindigd in nul nul waar door we samen 3 

werden. Ik ben supertrots op jullie. Jullie hebben goed gevoetbald en   denk dat jullie als team straks 

het misschien wel aardig ver kunnen schoppen. 

Nog wat huishoudelijke tips voor de nieuwe supporters  van onze nieuwe spelers. 

1 Als we uit/thuis spelen gaat er één vader of moeder mee de kleedkamer in om ze te helpen 

omkleden aangezien de kleedkamers vaak gedeeld worden met andere teams wordt het er 

anders te druk. 

2 Mochten de kids uitspelen worden ze na afloop weer bij huis afgeleverd daar we niet weten 

hoelaat  we klaar zijn en weer terug zijn. 

3 U eens in de zoveel tijd een wastas meekrijgt om te wassen. 

4 Je een halfuur voor een thuiswedstrijd begint aanwezig bent om om te kleden. 

5 Na de wedstrijd gaan we natuurlijk douchen 

Maar ik wens Erwin veel plezier met deze kanjers ik ben trots op ze. Nou succes in de competitie 

Jordi, Lars, Cas, Wout, Wies, Marit en onze nieuwe aanwinsten 

Seth, Jessica ,Timo,  Esmee en Siebe                                    

 Groetjes Tamara 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 15-09-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  107454 DESS E1 – VVS’46 E2 Jaimy Vlaar 

 11.30  91112 DESS C1 – Kwiek’78 C1 Maickel de Boer 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 08.45 07.45 129588 Spirit’30 F7 – DESS F1 Lars, Jordi, seth 

 13.00 12.00 124579 AGSV D1 – DESS D1 Peter,  vince, nick, 
gijs 

 10.15 09.15 126854 West-friezen MD1 – DESS MD1 Marloes ,feline, tess 
karlijn 

      

 

Zaterdag 22-09-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  129576 DESS F1 – VVW F4 Nick Karsten 

 11.15  124612 DESS D1 – VVW D4 Anita v Arem 

 13.00  126876 DESS MD1 – Andijk MD1 John Keesom 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10.00 09.00 107473 Valken de E2 – DESS E1 myrthe, kim, 
kacper 

 13.00 12.00 91070 West-frisia C3 – DESS C1 Remco, sam, huub 

      

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator: 
Rr 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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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 
DESSkantine 
verwacht: 
23/09/12 Jeroen Vlaar en Klaas Burrei 
07/10/12 Ramon Vlaar en Ali Umar Ali 
28/10/12 Maarten Hovenier en Nick van Diepen 
11/11/12 Maiko Verhoeven en Peter Smit 
02/12/12 Daan Wagemaker en Max van de Struis 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESS loterij 
  
oproep 
Heb je thuis n og 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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Zinderende Zomeravond 7 juli jl. 

 

Menig koper van een ticket voor een Zinderende Zomeravond met de 

Voetbalvrouwen, zal zich na de laatste dorpsveiling   afgevraagd 

hebben, waarvoor hij eigenlijk zoveel geld geboden had…  Het bewijs 

van deze koop bestond uit een nietszeggend pakketje met een 

regencape, massagespin en handboeien. Nu hadden wij wel enig idee 

hoe we deze avond zouden invullen, maar nadat we een aantal avonden 

bij elkaar waren geweest, en de ideeën steeds beter werden, zag het 

er uiteindelijk allemaal anders uit dan wij in eerste instantie bedacht 

hadden. Voor alle kopers met vrouw of vriend was er een warm en 

persoonlijk onthaal met een zomerse drankjesmix. Toen iedereen 

binnen was, wat even duurde omdat een gast de wraps niet kon 

vinden, was er koffie met zelfgebakken appeltaart. Daarna werden er 

4 teams van 4 personen gevormd, die  alle 4 werden  bijgestaan door 

een voetbalvrouw om het geheel in goede banen te leiden. Deze 4 

teams streden tegen elkaar in een spel wat een mengeling was van 

Minute to Win It & 30 Seconds & De Jongens Tegen De Meisjes. De 

hilariteit was groot bij het uitvoeren van de opdrachten.  Het viel ook 

niet mee om met een panty op je hoofd, met in de voet een tennisbal, 

een rij lege flessen om te slingeren. Theezakjes- werpen, 

pingpongbal-wapperen en luciferdoosje-opwippen waren een van de 

andere opdrachten, waarbij ook ontzettend veel gelachen werd. Dit 

alles werd muzikaal opgeluisterd door een persoonlijk liedje voor 

iedere koper wat door ons, verspreid over de hele avond, ten gehore 

werd gebracht.  Om extra punten te verdienen, moesten alle 

deelnemers aan het eind van de avond raden welke babyfoto wie van 

de aanwezigen was. Waar de een nauwelijks veranderd was, was een 

ander onherkenbaar, dat zorgde wel voor wat discussie. Uiteindelijk 

moest iedereen voor zijn of haar foto gaat zitten en volgde de 

prijsuitreiking. Het toeval wil dat de winnaar ook jarig was, hij kreeg 

een supergrote beker uitgereikt. Daarna werd er nog gezellig 

nagezeten en ging iedereen voldaan op huis aan. Ook namens de 

andere voetbalvrouwen kan ik zeggen dat wij het een zeer geslaagde 

en gezellige avond gevonden hebben! 

Tineke Slagter 
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RABO FIETSTOCHT 
  
Op 9 juni heeft de jaarlijkse fietstocht plaats gehad. Voor DESS 
waren Cor en Riet Vlaar, Martien en Mart Huisman, Willem en Lia 
Kool, Ineke Aay, Tineke Slagter, André en Afra Appel op de fiets 
gestapt. Ondanks dat er heel veel wind stond en het niet helemaal 
droog was heeft iedereen de tocht uitgereden en daarmee een 
mooi bedrag voor de club bijeen gefietst. De opbrengst was 250 euro. 
  

Uiteraard willen we alle deelnemers hiervoor bedanken en uiteraard de Rabobank die deze 
tocht en premie mogelijk heeft gemaakt! 
  

Het bestuur 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHBO KOFFERS 
  
Zoals iedereen wel weet rouleren er bij de club een aantal EHBO koffers met daarin allerlei 
middelen om geblesseerde spelers weer op te lappen. In de meeste gevallen volstaat de 
spons of alleen al de aanblik van de koffer of verzorger gelukkig. Er zijn echter situaties dat 
er met betere middelen gewerkt moet worden. De praktijk van dokter Westerveld heeft er 
weer voor gezorgd dat alle koffers goed gevuld zijn zodat we goed voor de dag komen indien 
nodig. Uiteraard hopen we dat alles er aan het einde van het jaar nog in zit! 
  

Namens DESS hartstikke bedankt voor het schenken van al deze middelen! 
  

Het bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


