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                    39e jaargang  Nr  3            
  

 

                    

         2 sept  

 
 

 

  

Vermist ! ! ! 

Wie weet waar de kruiwagen van DESS is.  

Tijdens de zomerstop is deze zoek geraakt. 
-----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     ----- 
 

 WEDSTRIJDPROGRAMMA  
                               Zondag 15 September Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 14.00  10832 DESS 1 – Kreileroord 1 H.J. Visser 

A 11.45  60992 DESS 2 – Strandvogels 2  

B 12.00  54545 DESS VR2 – West-Frisia VR2  

                                                                        
                                                                         

                                           GEEN Uit-programma              

 
DESS VR 1     Bekerprogramma 

  

Zondag 8 September            14405             10.30 uur             DESS VR1 - de Zouaven VR1             

Let op: Gewijzigde tijd!! 
 
 
 

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 
 

 
  

maandag  9 september 2013 Bestuursvergadering 

maandag  7 oktober 2013 Bestuursvergadering 

vrijdag 25 oktober 2013 JALV ( Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering ) 

maandag  4 november 2013 Bestuursvergadering 

maandag  2 december 2013 Bestuursvergadering 

datum n.n.b.  
 

Nieuwjaarsreceptie 

datum n.n.b.  
 

Vrijwilligersavond 

zaterdag  15 februari 2014 Dorpsveiling ( 10 jarig Jubilea ) 

 
 
 
 
 

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 -  Kreileroord 1 gesponsord door ????? 

  2e wedstrijdbal: DESS1 -  THB 1 gesponsord door ????? 

  3e wedstrijdbal: DESS1 -  WSW 1 gesponsord door ?????  
  4e wedstrijdbal: DESS1 -  Jisp 1 gesponsord door ????? 

  5e wedstrijdbal: DESS1 -  HOSV 1 gesponsord door ????? 

  6e wedstrijdbal: DESS1 -  Kadoelen SV 1 gesponsord door ????? 

  7e wedstrijdbal: DESS1 – Flevo 1 gesponsord door ????? 

  8e wedstrijdbal: DESS1 – Callantsoog 1 gesponsord door ????? 

  9e wedstrijdbal: DESS1 – Oudesluis 1 gesponsord door ????? 

10e wedstrijdbal: DESS1 – Schellinkhout 1 gesponsord door ????? 

11e wedstrijdbal: DESS1 – HYS 1 gesponsord door ????? 

12e wedstrijdbal: DESS1 – GSV 1 gesponsord door ????? 
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KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 

Alle spelers van de selectie, de veteranen en de B-junioren worden dit jaar één keer opgeroepen 

voor het schoonmaken van de kleedkamers. Er wordt tijdig in de Odessa aangekondigd welke spelers 

op welke avond in de kantine worden verwacht. 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 1 oktober Dinsdag 5 november Dinsdag 3 december Dinsdag 4 februari 

Chris Keesom 

Jacob Bakker 

Jelle Klijnsma 

Jelle Walma  

Niek Nijland 

Ramon Poeze 

Dian Bakker 

Klaas Swier 

Mark Swier 

Nico Aay 

Ruben Kistemaker 

Sjaak Mulder 

Vincent Vriend 

Dirk-Jan Doodeman 

Frederik van der Ven 

Jeroen Gerssen 

Jordi Kool 

Mark Vlaar 

Niels Kuip 

Wouter Smit 

Andre Appel 

Bjorn de Boer 

Gerrie Moolevliet 

Marcel van Schagen 

Richard van Diepen 

Robin Bontekoning 

Tom Beuker 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kantinelijst MC1 

 

15 september  Marloes Keesom – Anne van Helden 

29 september   Tess Karsten – Merel Sas 

13 oktober        Sabine Alkema – Noa Vlaar 

 3 november      Margot Smit – Karlijn Nijland 

17 november     Sandra Burrei – Benthe Sas 

 1 december      Valerie Reus – Anna Hovenier 

 

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. 17:45 uur. 
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Oefenwedstrijd Dess B1 –AGSV B1 
 
Op zondag 25 augustus was de eerste oefenwedstrijd voor de B1 van het nieuwe 
seizoen we mochten om 10 uur verzamelen dit lukte helaas niet iedereen om op tijd 
te zijn maar laten we het er maar op houden dat dat ook bij het oefenen hoort. Na het 
bekent maken van de opstelling gingen we het veld en startte we met een goede 
warming up. De scheidsrechter moest ook nog even oefenen wat aanvangstijd wat 
natuurlijk heel lang leek omdat we zo graag weer een balletje wilde schieten.            
De wedstrijd begon en we waren meteen gretig en zaten er goed bovenop wat 
resulteerde in een goed overwicht wat dan ook als resultaat had dat  we het eerste 
doelpunt maakte hierna volgde er nog velen en gingen we rusten met een stand van 
0-8 .Onze twaalfde man was inmiddels ook gearriveerd zodat we de tweede helft ook 
nog konden wisselen als dat nodig was .De tegenstander had ook een paar 
aanpassingen gedaan en wij waren toch iets minder zuinig op ons balbezit waar door 
de Agsv ook wat meer konden rond spelen en wat ook tot resultaat had dat ze een 
paar kansen kregen toch hielden we de nul en scoorde we nog 2 maal wat dus de 
eindstand bracht op 0-10.    Tevens wil ook langs deze weg nog de jongens uit de C 
selectie bedanken voor het aanvullen van de nog ontbrekende spelers en ik hoop dat 
jullie nog wel eens willen als dat nodig is. 
Ik hoop op weer een mooi seizoen 
 
Maickel 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 07-09-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 13.00  oefen DESS C1 – AGSV C1 Maickel de Boer 

      

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 08.45 07.45 119894 Always Forward F7 – DESS F1 Lars,Daniel 

 09.00 08.00 124380 West-friezen F10 – DESS F2 Cas,Siebe 

 10.15 09.15 132671 LSVV ME1 – DESS ME1 Wies,Femke,Esmee 

 11.15 10.30 09531 DWB C1 – DESS C1 Sam,Remco 

 

Zaterdag14-09-2013 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 11.30  100110 DESS D1 – VVS’46 D3 Anita v Arem 

 13.00  132041 DESS MC1 – Asonia MC1 John Keesom 

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 08.45 07.45 119894 Always Forward F7 – DESS F1 Lars,Daniel 

 09.00 08.00 124380 West-friezen F10 – DESS F2 Cas,Siebe 

 10.15 09.15 132671 LSVV ME1 – DESS ME1 Wies,Femke,Esmee 

 11.15 10.30 09531 DWB C1 – DESS C1 Sam,Remco 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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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SCHEIDSRECHTERS VOOR DE JEUGD: 

 

Afgelopen seizoenen hebben veel van onze jeugdspelers geregeld een wedstrijd gefloten van 

onze E- en F-pupillen. Hiervoor onze dank, en we hopen in noodgevallen nog steeds een 

beroep op jullie te mogen doen.  

 

Voor het komende seizoen 2013/2014 tot de winterstop vragen wij de volgende 

jeugdspelers zich beschikbaar te houden: 

 

Krijn Koning 

Marloes Keesom 

Karlijn Nijland 

Luuk Singelenberg 

Sandra Burrei 

Huub Alkema 

Ali Umar Ali 

 

Jullie worden in de kantine verwacht op maandag 16 september om 18.30 uur. Daar krijgen 

jullie een half uur spelregelkennis, waarna we “inbreken” op de training van de D’s voor de 

praktijkervaring. Twee van jullie zullen op 21 september reeds je eerste wedstrijd fluiten. Je 

wordt hierbij begeleid.  

 

Tot de 16
e
 (neem je voetbalschoenen mee) 

 

Anita van Arem (599033)   

 
 
 

TOERNOOIENAGENDA JEUGD: 

 

Zaterdag 7 september 2013  Gemeente Medemblik toernooi ME1 – F1 – F2 

 

Zaterdag 24 mei 2014  Asonia     D1 – F1 – F2 

 

26 t/m 31 mei 2014   DESS voetbalweek   alle teams 
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Gemeente Medemblik toernooi 2013 

 

Zaterdag 7 september 2013 

(Het volledige programma is bij de coaches bekend) 

 

Complex  Wedstrijd   Tijd  Vertrek Rijders 

DESS   DESS F1 – Opperdoes F2 10.00    

   DESS F1 – Spartanen F6 10.20 

   SEW F2 – DESS F1  11.00 

   Medemblik F4 – DESS F1 11.20 

 

Zwaagdijk  Medemblik F5 – DESS F2 10.00  9.00  Cas 

   SEW F3 – DESS F2  10.40 

   DESS F2 – Zwaagdijk F2 11.00 

   DESS F2 – Hauwert F1 11.20 

 

Hauwert  SEW E4 – DESS ME1  10.00  9.00  Myrthe 

   Hauwert E2 – DESS ME1 10.40 

   DESS ME1 – Opp/Twisk E2 11.00 

   DESS ME1 – Spartanen ME1 11.20  

 

FC Medemblik  DESS D1 – Opp/Twisk  10.00  9.00  Max/Vince 

   DESS D1 – Medemblik F4 10.20 

   Zwaagdijk D1 – DESS D1 11.00 

   ALC D2 – DESS D1  11.20 
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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. 
 

De volgende kinderen D- en ME-pupillen worden op 
onderstaande datum om 13.35 in de DESS kantine 
verwacht: 

 

15 september   Daan Wagemaker – Gijs Singelenberg 

29 september   Max vd Struis – Vince van Schagen 

13 oktober       Esmee Vlaar – Myrthe Vlaar 

 3 november     Maiko Verhoeven – Peter Smit 

17 november     Stijn od Kelder – Tom Zijp 

 1 december     Maarten Hovenier – Dawid Sarnowska 
 

Als je niet kunt, dien je zelf voor vervanging te zorgen. 
Dat mag ook iemand zijn die geen lid is van DESS. 

Het duurt van 13.35 uur tot ca. 15:00 uur.  
(Zie voor gedetailleerde informatie de bewaar-Odessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie  

het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


