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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 15 Februari Thuis
veld tijd
A
14.00
A
11.45

vertrek

wedstrijdnr
38660
115014

wedstrijd
DESS 1 – Petten 1
DESS DA2 – AFC DA1

Scheidsrechter/ rijders
C.A.M. Huisman

Zondag 15 Februari Uit
veld tijd
11.00
12.00
14.00

vertrek
10.00
11.00
13.00

wedstrijdnr
203518
157876
114539

wedstrijd
Hollandia VE1 – DESS VE1
Grashoppers B2 – DESS B1
Apollo’68 DA1 – DESS DA1

Scheidsrechter / rijders
Remco en Thijs

Uitslagen zondag 1 Februari

Uitslagen Zaterdag 31 januari

Programma afgelast

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
Zondag 22 Februari Thuis
veld tijd
A
12.00
A
14.00

vertrek

wedstrijdnr
115070
115009

wedstrijd
DESS DA1 – Westfriezen DA1
DESS DA2 – WV-HEDW DA1

Scheidsrechter/ rijders

Zondag 22 Februari Uit
veld tijd
14.00
11.00
10.00

vertrek
10.00
9.00

wedstrijdnr
39771
120843
133734

Uitslagen zondag 8 Februari
Buitenveldert DA3 – DESS DA2

wedstrijd
Oudesluis 1 – DESS 1
DWB 2 – DESS 2
Westfriezen VE1 – DESS VE1

Scheidsrechter / rijders
M. Billor

Uitslagen Zaterdag 7 Februari
3-0
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

ODESSA

2

Agenda 2014/2015

Dinsdag 10 februari

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Dinsdag 10 maart

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Dinsdag 7 april

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Dinsdag 12 mei

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Maandag 1 t/m zaterdag 6 juni

Voetbalweek

Dinsdag 9 juni

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

BALSPONSORING
Het vinden van sponsors van een wedstrijdbal voor DESS 1 begint vruchten af te werpen!
Na de eerste gulle gever, kunnen we de volgende schenkers van een bal bekendmaken:
De bal voor DESS1 - Flevo 1 werd gesponsord door Jan Visser
De bal voor DESS1 – Petten 1 wordt gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar
De bal voor DESS1 – GSV 1 wordt gesponsord door Klaas Helder
De bal voor DESS1 – Schellinkhout 1 wordt gesponsord door VRS Van Vugt
Grote vraag is nu:

Wie werpt zich op als balsponsor voor een van de volgende 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 3 maart 2015
Jan Korver
Junior Karel
Kevin Slooten
Klaas Godfriedt
Luuk Singelenberg
Rob Vlaar
Ruben Kool
Vincent Vriend

Dinsdag 7 april
Jaimy Vlaar
Jordy Kool
Kjell van Heumen
Marco Kremer
Mark Vlaar
Nick Karsten
Niels Kuip
Wouter Smit

Dinsdag 5 mei
Björn de Boer
Frederik van der Ven
Jelle Walma
Maarten Gorter
Matthijs Rood
Patrick Huijsman
Remco Swier
Thom van Schagen

Kantinelijst MC1
15 februari

Sabine Alkema en Lois Karsten

1 Maart

Valerie Reus en Lisa de Niet

22 Maart

Sandra Burrei en Tess Karsten

19 April

Anna Hovenier en Noa Vlaar

3 Mei

Cynthia Henneke en Karlijn Nijland

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 13.30
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,

Bestuur s.v. DESS

Oproep oproep oproep.
Wie wil de Odessa overnemen om te drukken en te nieten en te zorgen dat de
bezorgers hun stapeltje krijgen.
Neem dan even contact op met Eveline tel: 591299.
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Kantine diensten op de zaterdag.

Datum

naam vrijwilliger
Ochtend 09.15-11.15 uur /
of
09.15-12.00 uur

naam vrijwilliger
Middag 11.15-13.15 uur /
of
12.00-15:00 uur

24-1-2015 Tamara de Boer / Linda Nieuwenhuis
31-1-2015 Karin Wagemaker / Marina Swier
7-2-2015 Sonja Ursem / Marianne Pant
14-2-2015 Renate Bruijns / Aris Appel

10.45-13.15 uur
Sieta Smit / Minke Alkema

10.45-15.00 uur

Margit Verhoeven / Gitta Schadenhorst 09.15-15.00 uur
Jenny Smit / Mirjam van Wonderen

21-2-2015 Judith Singelenberg / Lizet Manshanden

10.45-13.15 uur

28-2-2015

voorjaarsvakantie

7-3-2015 Esther Buisman / Margret Bleeker

Marlies v.d. Berg

14-3-2015 Linda Mooij / Oksana Volska

Marlies van Schagen / Suzanne de Jonge

21-3-2015 Judtih Vlaar / Martine Zee

Heleen Bakker / Elly Vlaar

28-3-2015 Tamara de Boer / Gitta Schadenhorst

Marina Swier / Sieta Smit

4-4-2015

toernooien

8-4-2015

wo.middag schoolvoetbal gr 3-8

11-4-2015 Elly Bakker
15-4-2015

wo.middag schoolvoetbal gr 7/8

18-4-2015
25-4-2015
2-5-2015
9-5-2015
16-5-2015

toernooien

23-5-2015
30-5-2015
3-6-2015

wo. voetbalmiddag E/F-mini´s

6-6-2015

voetbalweek

Groetjes Sonja en Tamara
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 14-02-2015
thuis tijd
10.00
10.00
11.30
uit

tijd
10.45
09.30
14.30

vertrek
09.45
08.30
13.30

wedstrijdnr
173326
179687
186024

wedstrijd
DESS F1 – MOC F2
DESS F2 – RKVV Zwaagdijk F1
DESS C1 – Sporting Andijk C3

scheidsrechters
Thijs Swier
Klaas Godfriedt
Roland Bontekoning

wedstrijdnr
167161
160483
176298

wedstrijd
HSV Sport1889 E2 _-DESS E1
VVS’46 MD2 – DESS MD1
Spirit’30 MC1 – DESS MC1

rijders
Daniel,luc,siebe
Fleur,Megan,myrthe
Bente,lois,anna,sabine

Zaterdag 21-02-2015
thuis

tijd
11.30
13.00

wedstrijdnr
160508
186022

wedstrijd
scheidsrechters
DESS MD1 – Medemblik MD2 Anita v Arem
DESS C1 – Always Forward
Maickel de Boer
C9

uit

tijd
vertrek
13.00 12.00

wedstrijdnr
176318

wedstrijd
Zouaven de MC1 – DESS
MC1

rijders
Sandra,margot,irene,mandy

Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:
RR Bontekoning: CCNN755
nvullen 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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Buitenveldert DA3 – DESS DA2
Zondag 8 februari 2015 – 10:45
Na heel wat afgelastingen de afgelopen weken, werd er deze week
eindelijk weer getraind. Na één competitiewedstrijd te hebben
gespeeld in 2015, stond vandaag de tweede op het programma.
Vorige keer speelden we Buitenveldert helemaal weg, waardoor we
redelijke verwachtingen van onszelf hadden vandaag. Middenin
Amsterdam werd de wedstrijd gespeeld, tussen de universiteiten en ziekenhuizen in.
Over de wedstrijd zelf valt niet heel veel te zeggen. Buitenveldert was goed getraind en duidelijk
goed op elkaar ingespeeld, waar wij (DESS) elkaar voor de eerste keer in weken weer eens
tegenkwamen. De conditie was ver te zoeken en daarnaast liep het simpelweg niet.
Met een 1-0 achterstand gingen we de rust in. Meteen na rust hadden wij de wedstrijd in handen,
maar de doelpunten bleven uit. Naarmate de wedstrijd vorderde zakten we steeds meer in.
Buitenveldert kreeg veel kansen en helaas vlogen er in de tweede helft nog twee tegendoelpunten
in. Rosan
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Dess E- en F-pupillen na de winterstop 2014/2015
Hieronder staat de nieuwe indeling voor de E- en F-pupillen vanaf februari 2015.
De E-pupillen trainen maandag en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.
De F-pupillen trainen woensdag van 16.30 tot 17.30 uur.
Voor de mini’s hebben zich inmiddels trainers aangemeld, we beginnen weer als het iets
warmer wordt. Hierover worden de betrokkenen geïnformeerd door Marloes.
DESS E1

DESS F1

DESS F2

Jordi
Lars
Daniel
Jesse
Luuk
Wout
Timo
Seth
Cas
Dave

Siebe
Jeffrey
Nick O
Nick K
Thomas
Karel
Niek
Mike B
Collin
Perry

Damian
Guus
Wess
Maarten
Mike S
Danique
Benjamin
Tijmen
Finn
Anne
Julia
David

Trainer:
Marijke

Jolanda

Anita

Coach:
Bas

Ruud

Anita

Voor vragen en/of nadere informatie:
Anita (tel 599033) of Maickel (591432).
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Toernooiagenda jeugd:
Organiserende vereniging: Datum:
SVW ’27 (Heerhugowaard) za 4 april
zo 5 april
za 23 mei

DESS-teams die meedoen:
F2, F1
E1
C1

Grasshoppers

za 4 april

ME1

Vv Berkhout

za 4 april

MC1, C1

Sv De Rijp

za 16 mei
zo 17 mei

F2, F1, E1, C1
MC1, MD1

Vesterhavs Cup

vr 22 t/m ma 25 mei MC1

------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉ SCHEIDS
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen.
Bed.
‘Geert:

‘Scheids, hou toch eens op. Ik wordt hier zo moe van.’
‘Scheidsrechter:

‘Dan moet je naar bed gaan, knul.’

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Winterzaalvoetbal DESS F3:
Dit gelegenheidsteam voor de maand januari bestond uit Tijmen, Perry, Julia, Collin, Finn en
Anne. Het eerste weekend waren we vrij, het tweede weekend werd gespeeld onder leiding
van coach Robert, die aan de haal ging met 2 overwinningen en een gelijkspel: alle
doelpunten kwamen van Collin.
Het derde weekend speelde onze F3 alles gelijk, 2-2, 1-1, 2-2, weer alles gescoord door
Collin. De 1-1 was tegen onze F2, dat was een mooie partij. Ons doel werd steeds afwisselend
bewaakt door Finn, Anne en Perry en die deden dat niet onverdienstelijk.
Het laatste weekend was het meest spannend. Marit viel in voor Anne, die bij judo een band
van een bepaalde kleur ging halen (ik dacht geel, Finn dacht zwart). De eerste wedstrijd
wonnen we met 3-1, met goals van Perry (speciaal voor z’n vader), Marit en Collin.
De tweede wedstrijd werd 1-1 (goal Collin) en de laatste verloren we met 3-0, maar Hauwert
had gewoon een kanjer van een aanvaller in de spits lopen. In de wissel weten de spelertjes
nog weleens wat te vertellen. Zoals:
“Als jongens een rood hoofd krijgen, dan hebben ze veel gevoetbald; als meisjes een rood
hoofd hebben, dan moeten ze een scheet laten.”
En deze verheffen we meteen tot prijsvraag: van wie z’n vader is deze uitspraak?
Het was reuze gezellig met jullie F3. Na afloop een vaantje en de was werd gewonnen door
Finn.
Tot volgende week, weer gewoon op het grasveld.
Anita
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1
15 februari

Wout Bruins en Jordi Stins

1 Maart

Wies Wagemaker en Fleur Swier

22 Maart

Alexandra Huisman en Megan Verhoeven

19 April

Maarten Hovenier en Dawid Sarnowski

3 Mei

Tom Zijp en Peter Smit

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
te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie
het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen.
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