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Programma competitie 2017-2018
Zie hieronder het zondag programma. (*Veldbezetting door bestuursbesluit; besloten is dat Heren 2 en Dames 1
om de beurt op het A-veld voetballen, mochten deze elftallen op dezelfde zondag voetballen

Dinsdag 10 September 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Woudia1 – Dess1

3915

14.00u

beker

Dess 2 – Sew 5

38566

11.30u

A – beker

Dess vr1 – Sew vr1

24955

14.15u

B – beker

Dess 3 – Dwow3

38655

14.00u

A – beker

Wherevogels mo19-1 – Dess mo19-1 27876

11.30u

10.30u – beker

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders
T. Norbruis

tess, lauryn, bente

Zondag 17 September 2017
Wedstrijd
Dess1 – Victoria O 1

Wedstrijdnr
3928

Tijd
14.00u

Vertrek
A beker

Dess 2 – Zuidermeer 2

38623

10.30u

B beker

Dess vr1 – Rkedo vr2

24933

11.30u

A beker

Dess 3 – Schagen 3

38485

13.15u

B beker

Victoria O mo19 – Dess mo19-1

27856

12.30u

11.30u
beker

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders
D. Poot

lisa, anna, karlijn

Aanpassingen zullen op de website worden aangegeven
Relatienummer DESS: BBFW13I

Wedstrijdcoördinator:

Roland Bontekoning : 06-57245281

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 2017/2018

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: 06-15434318 of mail:
SPONSORING.DESS@GMAIL.COM .

Uiteraard zijn we ook heel erg blij met balsponsoren voor de andere teams.

Uitslagen:
zaterdag 02-09-2017
dess jo11-nnd jo11-2
dess jo13-2-w’meer jo2
wfriezen mo15-dess mo15
w-frisia mo13-dess mo13
dwow jo13-dess jo13-1

2-15
0-10
0-14
24-0
later

Zondag 03-09-2017
dess 1- sew 1
dess mo19-dwb mo19
nnd vr1-dess vr1
vvs 6- dess 3
Spartanen 5-dess 2

3-6
1-2
0-10
7-7
1-3

ODESSA

2

Kleedkamers schoonmaken
Niets nieuws onder de zon: Ook dit seizoen zullen de kleedkamers weer moeten worden
schoongemaakt. Met z’n allen is dit niet zo’n zware opgave en is het nog wel gezellig ook.
Op de website wordt voortaan aangekondigd welke spelers op welke avond worden verwacht.
Hier volgt de eerste lijst:
Dinsdag 3 oktober tijd: 19.00 uur
Chris Keesom
Danny Luteijn
Dian Bakker
Dirk-Jan Doodeman
Frederik van de Ven
Jelle Klijnsma
Dinsdag 7 november tijd: 19.00 uur
Jelle v/d berg
Niek Nijland
Niels Kuip
Patrick Huijsman
Pieter Schuit
Robert Boersma
Dinsdag 12 december tijd: 19.00 uur
Luuk Bontekoning
Ruben Kistemaker
Sam van Diepen
Sjoerd Beuker
Tom Beuker
Jimi Koomen

Als de datum je niet schikt, ruil dan met een collega of zoek een vervanger.
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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?

• Klusjesteam op maandagochtend
Vanaf heden gaan Cor Vlaar en Marja Kool iedere maandagmiddag in de
oneven weken van 13:00 uur tot maximaal 16:00 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 ………………………… .
Hartelijke groet,
Bestuur s.v. DESS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAARVERGADERING
Om alvast te noteren in uw agenda, op donderdag 26 oktober omstreeks 20:30uur is de Jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering (JALV) vastgesteld. Aftredend binnen het hoofdbestuur zijn bestuurslid
Voetbalzaken Tom Beuker en Voorzitter Johnny Jacobs. Een kandidaat voor de functie van
bestuurslid Voetbalzaken heeft zich nog niet gemeld, wel een kandidaat voor de rol als Voorzitter,
n.l. Ruud Wiersma.
Mocht u punten of vragen hebben voor onze leden vergadering, mail deze dan alvast naar onze
secretaris Marloes Groot secretariaat.dess@gmail.com

Bedank het bestuur met uw komst naar deze vergadering!
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Nieuwe Niedorp VR1 - Dess VR1

03-09-2017

Op deze mooie nazomer(zon)dag was het na een lange maar verdiende zomerstop tijd voor de eerste
(beker)wedstrijd van het seizoen. Vorige week mochten we al even oefenen tegen de dames van ALC,
met resultaat. Hopelijk gaat het vandaag tegen Nieuwe Niedorp net zo goed.
We waren nog geen minuut bezig of we stonden dankzij een mooie aanval op 0-1 voorsprong. Hier
bleef het niet bij, want al snel volgde de 0-2 en de 0-3! In de tussentijd werd de behuizing van het doel
flink op de proef gesteld. De bal bleef de lat en paal raken, maar helaas niet het net. Gelukkig niet
lang, want daar kwam dan toch de overtuigende 0-4!
De eerste en enige supporters kwamen binnendruppelen en waren bang het doelpuntenfestijn net
gemist te hebben. Er verscheen al snel een lach op de bedroefde gezichtjes, want niet veel later was
daar de 0-5. De hattrick van Iris was binnen!
Daar kwam Anne na lang zwangerschapsverlof in het veld, en hoe! Na een aantal mooie combinaties
schoot ze de bal heerlijk in het doel: 0-6. Met deze prachtige stand gingen we de rust in.
Na een lekker bekertje limonade konden we er weer tegenaan. Op naar de 10!
De openingsfase van de tweede helft was een tikkeltje minder spectaculair dan de eerste, maar toch
bleven we lekker spelen. De verderging stond ijzersterk, speelde rustig, en behield het overzicht.
Het middenveld werkte keihard, veroverde keer op keer de bal, en bereikte de voorhoede met
prachtige passes.
Na een korte radiostilte deden ook de spitsen weer wat ze moesten doen: scoren! Iris knalde de 0-7
en de 0-8 binnen, en om het af te leren (met een heerlijke Beerenpoot-krul) ook de 0-9. Ten slotte
bracht Mies de stand na een heerlijke aanval op 0-10!
Al met al een topwedstrijd. Op naar de rest van het seizoen!
Sharon: bedankt voor de support!
Ps: Baas had ook bijna gescoord!
Opstelling:
Lisa
Michelle

Maartje

Leonie

Iris
Rosalie K

Wieneke
Tessa

Renate
Corine

Baas
Doelpunten:
1-0 Iris
2-0 Lisa
3-0 Iris
4-0 Mies
5-0 Iris
6-0 Anne
Rust
7-0 Iris
8-0 Iris
8-0 Iris
10-0 Mies
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD

Woensdag 6 September 2017
Wedstrijd
Dwow jo13-1 – Dess jo13-1

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

33237 beker

18.30u

17.30u

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders
wout,mike,cas

Zaterdag 9 September 2017
Dess mo13-1 – Westfriezen mo13-1

37572 beker 10.00u

Max van de Struis

Dess mo15-1 – Ilpendam mo15-1

28559 beker 11.30u

Liesbeth Huisman

Kleine sluis jo13-2 – Dess jo13-2

33800 beker 09.00u

08.00u

timo,mike b,thomas

Flevo jo11-2 – Dess jo11-1

35607 beker 09.00u

08.00u

tijmen,benjamin

Woensdag 13 September 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Dess jo13-1 – Wieringermeer jo13-1

beker

Tijd

Vertrek

19.00u

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders
Amy Moolevliet

Zaterdag 16 September 2017
Dess jo11-1 – Vvw jo11-3

35509 beker

10.00u

Wout Bruins

Dess jo13-1 – Flevo jo13-1

33151 beker

11.30u

Simon Spil

Moc jo13-1 – Dess jo13-2

33509 beker

10.30u

09.30u

nick,wess,finn

Sdob mo15-1 – Dess mo15-1

28483 beker

12.00u

11.30u

femke,maaike,anouk,myrthe

dess mo13-1 is vervallen

Aanpassingen zullen op de website worden aangegeven

Relatienummer DESS: BBFW13I
Wedstrijdcoördinator : Roland Bontekoning : 06-57245281
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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‘INSTRUCTIE’ VOOR OUDERS DIE GAAN VLAGGEN
Het doel van deze korte handleiding is om informatie te geven aan o.a. ouders /verzorgers die
incidenteel als assistent scheidsrechter dienen te fungeren bij een wedstrijd van hun zoon /dochter.
Deze handleiding behandelt niet alle informatie over de 17 spelregels maar besteed slechts aandacht
aan de zaken en regels waarmee een assistent scheidsrechter het meest te maken krijgt.
Taak
De taak van een assistent scheidsrechter is het samenwerken met de scheidsrechter. De nadruk ligt
dus nadrukkelijk op het samenwerken.
Voor aanvang van een wedstrijd:
• Voorafgaande aan een wedstrijd maakt de scheidsrechter meestal afspraken met de
assistent scheidsrechter. Dit initiatief komt van de scheidsrechter en zal enkele
minuten duren. Hierbij geeft de scheidsrechter korte instructies aan beide assistent
scheidsrechters.
• De assistent scheidsrechter gaat terug naar zijn team om eventueel deze instructies door te geven
aan leider(s) en spelers.
• De assistent scheidsrechter loopt mee naar de middenstip om gezamenlijk de toss te doen en zich
voor te stellen aan de aanvoerders.
Wanneer dient u als assistent scheidsrechter te vlaggen:
• Wanneer de bal geheel en al buiten het speelveld is, aangeven welke partij recht heeft op
een inworp, hoekschop of doelschop;
o Bij een inworp wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de niet ingooiende partij.
o Bij een hoekschop wijst u met uw vlag richting de hoekvlag van de verdedigende
partij.
o Bij een doeltrap wijst u met uw vlag richting het doel van de verdedigende partij.
• Wanneer een speler bestraft kan worden voor het buitenspel staan. Maak gebruik van de
twee seconden bedenktijd. Met uw vlag wijst u de plaats aan van de speler die buitenspel
stond.
• Wanneer overtredingen plaatsvinden in uw gezichtsveld en waarbij u als assistent scheidsrechter er
van overtuigd bent dat de overtreding buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter heeft
plaatsgevonden.
• Wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander voorval heeft plaatsgevonden buiten het
gezichtsveld van de scheidsrechter.
• Wanneer men een wisselspeler wenst in te zetten. Hierbij houdt u de vlag horizontaal boven
uw hoofd.
Noot: Als de SR u een teken geeft (fluitsignaal, vinger, doorspeelgebaar en/of roept “ga door”), doe
dan de vlag direct omlaag en ga door met het spel. Bij géén retourteken mag u blijven staan.
Welke positie dient een assistent scheidsrechter in te nemen bij spelhervattingen:
• Hoekschop en strafschop, op een lijn met de doellijn. Hierdoor hebt u zicht op als de bal
volledig de doellijn is gepasseerd. (Tenzij u anders door SR wordt geïnstrueerd)
• Inworp, geef de inwerpende speler voldoende ruimte om te kunnen inwerpen.
Voor overige uitleg of vragen: email dan naar scheidsrechterzaken.dess@gmail.com of stuur een
WhatsApp bericht naar 06-26160689. M.v.g. Johnny Jacobs
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SPELREGELBEWIJZEN
Er is sinds 2015 voor alle aanstormende jeugdleden, in navolging van het hockey, een spelregelbewijs
ingevoerd. Dit spelregelbewijs is niet vrijwillig, want er wordt wel degelijk serieus mee omgegaan
door de KNVB.
Een boete van 200euro en 2 tot 4 wedstrijden schorsing, mocht de vereniging een speler opstellen
die geen spelregelbewijs heeft behaald. Nu hebben we tot 6x respijt hiervoor, maar daarna is het dus
boete + schorsing. Vorig jaar hebben we ervoor gekozen om dan de speler niet meer op te stellen om
zo geen boete en/of schorsing te verkrijgen. Dit seizoen gaat precies hetzelfde gebeuren.
Spelregelbewijs niet gehaald is niet spelen. Echter, je hoeft je er niet al te druk om te maken, want je
mag natuurlijk altijd om hulp vragen! Er lopen bij DESS genoeg spelregelkenners die jou willen
assisteren bij de vragen.
Begin in elk geval alvast met inloggen met de codes die je hebt ontvangen. Heb je geen inlogcode?
Vraag dit even aan onze wedstrijdsecretaris Roland Bontekoning of ondergetekende. Kijk even in het
colofon voor onze contact gegevens. Op onze website staat een rechtstreekse link naar de website
van het KNVB spelregelbewijs. https://www.voetbalmasterz.nl/
Wat ook heel belangrijk is dat wij een emailadres van je hebben. Geef deze z.s.m. door aan Frans
Klijnsma via leden.dess@gmail.com Alvast bedankt!
Enne, schroom niet om hulp te vragen. Twee weten meer dan één, toch? Succes!!
Johnny Jacobs
Rooster van aftreden jaarvergadering oktober
2017
start

herverkiezing

aftredend

(her)kiesbaar

Vz.

Johnny

okt-14

okt-17

ja

nee

Secr.

Marloes

okt-15

okt-18

nee

nvt

P. Meester

Anita*

okt-16

okt-19

nee

ja

Tech. Zkn

Tom

okt-14

okt-17

ja

nee

GB/TRN

Cor

okt-16

okt-19

ja

ja

Leden Adm.

Frans

okt-15

okt-18

nee

nvt

Jeugd Zkn

Johnny*

okt-14

okt-17

ja

nee

Sp. Zkn

Jan Peter

okt-15

okt-18

nee

nvt

* tijdelijk waarnemend
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Kantinelijst
17 September 2017

Zie website

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.

Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1
17 September 2017

Zie website

Jongens en meiden, jullie worden om 13.25 verwacht in de Desskantine op de aangegeven datum om te helpen met de lotenverkoop
aan de toeschouwers van het eerste elftal.
Als je niet kan op de aangegeven datum, dien je zelf voor vervanging
te zorgen. (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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Correspondentie adres:
Accommodatie adres:
Bankrekening:
Website:
Relatienummer KNVB:

Molenstraat 39
1654KB
Sportlaan 11, Benningbroek
Rabobank Midden-Westfriesland
www.svdess.nl
BB FW 13 I

Benningbroek
Kantine 0229-591466
NL77RABO0362052042

Voorzitter

Johnny Jacobs

06-26160689

voorzitter.dess@gmail.com

Secretaris

Marloes Groot

06-37619937

secretariaat.dess@gmail.com

Penningmeester

Anita van Arem

0229-599033

penningmeester.dess@gmail.com

Voetbalzaken

Tom Beuker

06-13532277

voetbalzaken.dess@gmail.com

Sponsorzaken/Advertenties

Jan Peter Bos

06-15434318

sponsoring.dess@gmail.com

Beheer terrein / gebouwen

Cor Vlaar

0229-591594

riet.vlaar@quicknet.nl

Ledenadministratie

Frans Klijnsma

0229-591750

leden.dess@gmail.com

Wedstrijdsecretaris

Roland Bontekoning

06-57245281

wedstrijdsecretaris.dess@gmail.com

Scheidsrechterzaken
Hoofdtrainer - Heren
Hoofdtrainer - Dames

Johnny Jacobs
Patrick Terwijn
Nico Huisman

06-26160689
06-13532473
06-36596923

scheidsrechterzaken.dess@gmail.com
patrickterwijn@hotmail.com
nico_huisman@quicknet.nl

Consul

Theo en Dian Bakker

06-47871552

t.bakker1@quicknet.nl

Beheerder kantine
Afgelastingen algemeen
Jeugdcommissie

Jeugdtoernooi coördinator
Volleybal coördinator

Afra Appel
0229-591803
a.appel@quicknet.nl
NOS Teletekst/ pagina 603/ voetbal.nl en/of www.svdess.nl
Anita van Arem
0229-599033
arem@quicknet.nl
Jelle van IJperen
06-27598880
jelle_van_ijperen@hotmail.com
Jolanda Karsten
06-36100472
jolandatesslois@gmail.com
Ruud van Leeuwen
06-50126022
leeuwenru@gmail.com
Karlijn Nijland
0229-591552
nijland_karlijn@hotmail.com
Arjen Slagter
0229-591449
arjen_slagter@hotmail.com

Vrienden van DESS
Bankrekeningnummer

André Appel
NL33RBRB0978096320

Redactie digitale Odessa
Jan Keeman
Kopij per mail aanleveren, uiterlijk maandag tot 19:30uur
Verslag inleveren bij
Medemblikker Courant
Kopij per mail aanleveren, 's maandag tot 16.00uur
Inkoop kantine
Roel op den Kelder
Webmaster www.svdess.nl
Niek Nijland
Archief DESS
Kim Vlaar
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0229-591803

andre.appel@quicknet.nl

0229-591299

dess.odessa@quicknet.nl

redactie@idemadruk.nl
0229-591562

06-22577696
06-30178054

rj.opdenkelder@quicknet.nl
webmaster.dess@gmail.com
k_vlaar@live.nl
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