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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 6 September Thuis
veld tijd
A
14.00

vertrek

wedstrijdnr
4658

wedstrijd
DESS 1 – HOSV 1

Scheidsrechter/ rijders
T. Norbruis

Zondag 6 September Uit
veld
tijd
Beker 10.00
Beker 12.00

vertrek
8.30
11.00

wedstrijdnr
23475
21293

wedstrijd
RODA 23 B3 – DESS B1
Grashoppers DA1 – DESS DA1

Scheidsrechter / rijders
Vince, Sam en Daan

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 13 September Thuis
veld tijd
A
11.00
A
13.15

vertrek

wedstrijdnr
145707
130965

wedstrijd
DESS DA1 – DWOW DA1
DESS 2 – Woudia 4

Scheidsrechter/ rijders

Zondag 13 September Uit
veld tijd
14.00
11.30
10.00

ODESSA

vertrek
10.30
9.00

wedstrijdnr
4742
144103
141286

wedstrijd
Schellinkhout 1 – DESS 1
EVC 45+ 1 – DESS 45+ 1
ASV’55 B1 – DESS B1

Scheidsrechter / rijders
R. Hagman
Nick, Maico en Klaas
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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

Agenda 2014/2015

Bestuursvergaderingen zijn er elke 2e dinsdag van de maand omstreeks
20:00 uur in ons clubgebouw.

BALSPONSORING
Wie werpt zich op als balsponsor voor een van de thuiswedstrijden????
Wil je DESS 1 bij deze of een volgende thuiswedstrijd voorzien van een nieuwe
wedstrijdbal? Neem dan contact op met Jan Peter Bos! Bel: 06-52199400 of mail:
janpeterbos@hotmail.com.

Uiteraard zijn we ook heel erg blij met balsponsoren voor de andere teams.
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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 6 oktober
19:00 uur
André Appel
Armand Weldam
Arthur Admiraal
Björn de Boer
Max vd Struis
Peter Smit
Remco Swier

Dinsdag 3 november
19:00 uur
Chris Keesom
Danny Luteijn
Gerrie Moolevliet
Jan Korver
Nick van Diepen
Rob van Aarst
Vince van Schagen

Dinsdag 1 december
19:00 uur
Dian Bakker
Dirk-Jan Doodeman
Jan Laan
Lars Dol
Marco Kremer
Sam Schipper
Maico Verhoeven

Kantinelijst MC1

6 September Karlijn Nijland en Valerie Reus

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 13.00
uur tot ca. 17:30 uur.
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Beste lezer,
Bij s.v. DESS zijn er talloze vrijwilligers bezig om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien. Denk
hierbij aan de bestuurstaken, het organiseren van diverse toernooien, het kantinepersoneel en het
onderhoud van het gehele gebouw en terrein.
Uiteraard kunnen deze vrijwilligers niet álle taken uitvoeren en zijn wij daarom op zoek naar
vrijwilligers voor onderstaande vrijwilliger functies:
•

Schoonmaakcoördinator
Bij de vereniging wordt er elke maandagavond door een aantal enthousiaste
meiden/dames het clubgebouw schoongemaakt. Het zou prettig zijn als zij een
coördinator kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld vragen en voor
roostergaten (vakantie, afwezigheid). Je hoeft niet iedere maandagavond
aanwezig te zijn, maar je houdt soms een oogje in het zeil en fungeert als
aanspreekpunt voor deze meiden/dames.

•

Kantinepersoneel
Op de zaterdag en zondag is de kantine geopend. Wie heeft er zin om eens in de zoveel tijd
in de kantine te staan?

•

Kantinecoördinator voor de zondag
Om alle vrijwilligers die graag in de kantine willen staan te laten weten wanneer zij verwacht
worden, moeten er planningen worden gemaakt en ben je aanspreekpunt voor deze
vrijwilligers. Dit geldt alleen voor de zondagploeg.

• Klusjesteam op maandagochtend
Vanaf heden gaan Cor Vlaar en Marja Kool iedere maandagochtend in de
even weken van 09:00 uur tot maximaal 12:00 uur klusjes uitvoeren op
het sportcomplex. Denk hierbij onder andere aan ramen lappen en
onderhoudsklusjes. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die dit team voor
een paar uurtjes wil komen versterken.
Je hoef niet alle keren te komen, als je tijd heb mag het.
Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om een van bovenstaande vrijwilligerstaken op zich te
nemen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Afra Appel via 0229-591803.
Hartelijke groet,

ODESSA

Bestuur s.v. DESS
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Kantine diensten op de zaterdag.

Groetjes Sonja en Tamara
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De afsluiting na 14 mooie seizoenen…
Tijdens een evaluatie eerder dit jaar, werd duidelijk dat
het lastig werd om DA1 met de huidige bezetting voort
te zetten. Naar mate je ouder wordt, krijg je andere
prioriteiten en het wekelijks ‘leuren’ om extra speelsters
draagt niet bij aan de motivatie. Uiteindelijk heeft het
merendeel de knoop doorgehakt en het hoge woord
geuit: we stoppen ermee.
Een moeilijk besluit na 14 seizoenen voetbal met een
groot deel van de ‘harde kern’ die er vanaf dag 1 bij is,
maar niet onoverkomelijk.
Zondag 14 juni werd DA1 ontvangen bij restaurant
‘Gewoon Lekker’ voor een kop koffie/thee en gebak om vervolgens per schuit te vertrekken
voor een rondvaart vanuit Medemblik richting Onderdijk. Aldaar stond een parcours met tien
holes klaar voor een potje boerengolf. Uiteraard ging de bolderkar met de nodige drank en
lekkernijen mee het terrein over. Nadat Cor met zijn twee dames de winst had binnengesleept,
vertrok de schuit terug naar de vlietlanden waar de avond met een etentje werd afgesloten.
Alvorens het eten werden Nico en Cor bedankt voor de jarenlange inzet op trainers- en
vlaggersgebied met een passend cadeau.
De afgelopen seizoenen heeft DA1 genoeg meegemaakt, zoals het kampioenschap en de
weekendjes weg. De ervaringen op het gebied van diverse blessures en het noodgedwongen
moeten stoppen met voetbal. Het weggaan van speelsters maar ook het omarmen van
nieuwelingen. Dit allen heeft ons gemaakt waar we nu zijn geëindigd.
Het grootste deel van DA1 is gestopt met voetbal. Alle dames; hartelijk bedankt voor de
inspanningen van 14 seizoenen en het delen van lief en leed. Cor en Nico; hartelijk bedankt
voor jullie fanatisme en gezelligheid! Anne, Michelle, Rosalie, Sharon & Vera; ontzettend
veel succes met de nieuwe samenstelling van Da1. Dat het maar net zo leuk mag zijn voor
jullie als de afgelopen 14 seizoenen!
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Op een zonovergoten dag in augustus mochten we voor het eerst de wei weer in. Na
wekenlang fel te hebben getraind onder leiding van Nico stond SEW op het
bekerprogramma. Door blessureleed, werk en vakanties konden we welgeteld 8.5 man op de
been brengen. Loren (onder ons ook wel bekend als: Laurent) telde als halfje, omdat ze een
jaar lang niets had gedaan door een zware blessure. Na heel West-Friesland te hebben
afgebeld, was onze favoriete invalster Renate nog bereid gevonden ons uit de brand te
helpen en ons team op 9.5 te brengen. Uiteindelijk was Tessa gelukkig ook bijna op tijd voor
het startsein.
De wedstrijd kende een wervelende start. Er werden direct kansen gecreëerd met als
eindstation vaak Anne of Loren, maar de bal wilde er nog niet in. We moesten nog even
wakker worden. Wetende dat enkelen onder ons tot half 7 aan de wodka hadden gezeten bij
de Abbekerker kermis, was dat misschien wel te verwachten. Michelle opende de score met
een prachtige knal over de keepster heen en was daarmee direct topscorer. Anne kreeg ook
de smaak te pakken en durfde meer. De volgende twee doelpunten kwamen dan ook op
naam van Anne. Bij een stand van 3-0 wisten de tegenstanders het al niet meer en schoten
ze hem zelf maar in het doel na een mooie voorzet van links van Michelle. Soms wil het ook
gewoon allemaal niet, dat hebben we allemaal wel eens.
Iris nam het volgende doelpunt voor haar rekening en Anne volgde. De rust kwam in zicht en
SEW gaf nog een corner weg. Michelle haastte zich naar haar vertrouwde positie bij de
cornervlag onder aanvoering van Leonies woorden: “Dit wordt de laatste, make it count!”.
De bal zoefde langs alles en iedereen heen en van schrik schoot Iris hem erin. Die motivatie
hadden we nodig, want met een schamele 6-0 de rust in was natuurlijk wel spannend
geweest.
In de rust werd uit bescherming besloten onze topspits Loren achter te laten in de
kleedkamer, en gingen de keepershandschoenen van Lotte naar Leonie. Met weer 10 man in
het veld opende Iris de score, waarna nieuwe spits Vera 2 keer de verdedigers te snel af was
en de score op 10-0 bracht. Iris stond daarna ook nog 2 keer toevallig op de goede plek,
waardoor het met de drinkpauze 12-0 stond. Pin me overigens niet op de volgorde van de
doelpunten vast, maar het aantal klopt.
Na de drinkpauze was het beste bij iedereen er wel af. Iris wist nog een paar keer 1-op-1
tegen de keeper te missen. Beetje gênant. Desondanks is de eerste bekerwinst een feit en
kunnen we met 12-0 trots zijn op onszelf. Bedankt voor het meedoen Renate!
#14
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 05-09-2015
Thuis tijd
11.30
14.00

vertrek Weds.nr
48320
22250

wedstrijd
DESS D1 – SV Spartanen D3
DESS MB1 – WMC MB1

Scheidsrechter/rijders
Maickel de Boer
Roland Bontekoning

Uit

08.00

Kolping Boys MD3 – DESS MD1

Marit,Myrthe,Megan

09.00

43111

Beker programma

Zaterdag 05-09-2015
Thuis tijd

vertrek Weds.nr

wedstrijd

Scheidsrechter/rijders

Medemblik toernooi !!!!!
10.00

DESS E1..locatie DESS-veld

Uit
10.00
10.00

09.00
09.00

DESS F1..locatie Zwaagdijk-veld
DESS F2..locatie Twisk-veld

Damian,anne
Julia

Zaterdag 12-09-2015
Thuis

tijd
10.00
10.00
11.45

vertrek

Weds.nr
113335
97501
95561

wedstrijd
DESS E1 – Westfriezen E9
DESS F2 – SV Spartanen F5
DESS D1 – SEW D2

Scheidsrechter/rijders
Vince van Schagen
Max v/d Struis
Anita van Arem

09.00
12.00
12.30

08.00
11.00
11.30

108365
120934
97350

VVW F4 – DESS F1
Grasshoppers MD1 – DESS MD1
Sporting Andijk MB2 – DESS MB1

Jeffrey,Maarten
Alexandra,Fleur,Daimy
Margot,Merel,Noa,Anna

Uit

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
RR Bontekoning: 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 JEUGD

Zaterdag 19-09-2015
Thuis tijd
10.00
12.00
14.00
Uit
08.45
10.00
12.30

vertrek Weds.nr
108356
120917
97286

wedstrijd
DESS F1 – West-Frisia F6
DESS MD1 –Zouaven de MD2
DESS MB1 – Woudia MB1

Scheidsrechter/rijders
Lisa de Niet
Roland Bontekoning
Anita van ARem

07.45
09.00
11.30

Purmerend F10 – DESS F2
Berkhout E2 – DESS E1
Always Forward D6 – DESS D1

Tijmen
Collin,Siebe
Daniel,Cas,Dave

97486
113311
95551

Zaterdag 26-09-2015
Thuis tijd
10.00
10.00
11.45
Uit
09.00
10.00
10.45

vertrek

Weds.nr
97497
113333
95564

wedstrijd
DESS F2 – Blokkers de F9
DESS E1 – KGB E5
DESS D1 – Sporting Andijk D3

Scheidsrechter/rijders
Klaas Burrei
Matthijs Mazereeuw
Anita van Arem

08.00
09.00
09.45

108389
120925
97313

Dindua F2 – DESS F1
DWOW MD1 – DESS MD1
ALC MB1 – DESS MB1

Finn,WEs
Dayenne,Jasmijn,Eva
Lois,Benthe,Cynthia,Karlijn

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
RR Bontekoning: 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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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1

6 September Tom Zijp en Stijn o/d Kelder

Jongens en meiden, hierbij de data wanneer jullie in de
DESS-kantine verwacht worden. Als je niet kunt,
dien je zelf voor vervanging te zorgen. 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.
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