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Van de Voorzitter
Beste mensen,
Op het moment dat ik dit schrijf, is het donderdag 20 oktober, de uiterlijke sluitingsdatum voor kopij van de
dorpskrant. Dat betekent dat als u dit leest, DWB en Jan Spel huiswaarts zijn gegaan en wij de jaarlijkse
algemene ledenvergadering alweer achter de rug hebben. En ben ik officieel afgetreden als voorzitter en ga er
vanuit dat kandidaat voorzitter Ruud Wiersma door de leden vergadering is gekozen. Vandaar hierbij een
laatste woord in de dorpskrant van déze voorzitter.
De afgelopen jaren zijn bijzonder snel voorbij gegaan en er is veel gebeurd. De TGV waar ik meer dan 4 jaar
geleden in beland was, is inmiddels rustiger gaan rijden richting het niveau ‘Bello’; de krachtige stormen (soms
in een glas water) zijn verandert naar zachte briesjes, kortom de vereniging staat en de voorzittershamer kan
nu met een gerust hart worden overdragen. Is dat nu mijn verdienste? Nou dat zou heel mooi zijn, maar dat is
het natuurlijk helemaal niét. Vele armen dragen nu eenmaal de vereniging.
Want meer dan ooit zijn de letters DESS een soort, ja, ik moet het toch even noemen, ‘geen woorden maar
daden’ gebleken. Het totale bestuur bleek weliswaar jarenlang een harde kern (met vaak dezelfde lieve
vrijwilligers eromheen), maar de kentering begon in mijn ogen bij de aanleg van het C-Veld. Daar stonden vele
(jonge) mannen klaar om hun handen uit de mouwen te steken en dat om de jeugd in het dorp een extra
stimulans te geven om te komen voetballen. Die lijn heeft zich doorgetrokken en ik hoop van ganser harte dat
dit zo blijft. Want een vereniging kan nu eenmaal niet zonder vrijwilligers.
Maar ook niet zonder ouders/ verzorgers. Vele heb ik op verschillende zaterdagen mogen ontmoeten, maar
ook laatst op een avond waarbij de beginselen van ‘het vlaggen’ werd uitgelegd. Ook hier heeft de jeugd (en
dus ook uw kind) de hulp nodig van de meerijdende ouder/ verzorger die de vlag één keer willen oppakken.
Ahh, ik hoor het u zeggen, ik weet helemaal niet wat ik moet doen langs de zijlijn. Welnu, op 6 november 2017
organiseren Anita van Arem en ondergetekende wederom zo’n vlaginstructie avond. Ditmaal zullen wij ook in
de kantine een korte uitleg geven voordat er een onderlinge wedstrijd wordt gespeeld. De kinderen rekenen op
uw aanwezigheid. Mocht u ook hier niet bij aanwezig kunnen zijn, dan organiseren wij desnoods nog een derde
avond!
De afgelopen 5 jaar heeft het item “harmonisatie van alle sportverenigingen in de gemeente Medemblik’’ als
een rode draad door onze vereniging gelopen. Vele extra vergaderingen en onderzoek bureaus verder is er
uiteindelijk licht gekomen aan het eind van de tunnel en de molensteen kan afgedaan worden. Wij kunnen als
vereniging zelfstandig blijven bestaan, sterker nog, we mogen ons verheugen op meer hulp door de gemeente.
Hebben we toch niet voor niets met z’n allen gestreden! Ook de gemeente is uiteindelijk blij met de uitkomst,
dus is er zeker sprake van een win-win situatie.
Wat mij ook nog even van het hart moet; onze grandioze sponsoren. Het is bij DESS namelijk heel ‘gewoon’ dat
je alleen contributie betaald, verder voetbalschoenen en een handdoek meeneemt, de rest wordt immers
volledig verzorgd. Bijna elke 3 jaar weer, worden er teams compleet in het nieuw gestoken, een unieke en
prachtige prestatie. Sponsoren, nogmaals hartelijk dank!
Beste mensen, ik ga afsluiten met een grote dank aan U. Aan alle lieve, mooie mensen die ik mede door mijn
functie heb leren kennen, mogen ontmoeten en spreken, het was mij absoluut een waar genoegen. Ik neem
afscheid als voorzitter, maar blijf de vereniging trouw. Dus zeg ik, graag tot op de velden of wederziens!
Johnny Jacobs
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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

Zondag 5 November 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Dess 1 – Callantsoog 1

44083

14.00u

A

Dess 2 – George St 3

69423

11.30u

B

Dess mo19-1 Dwow mo19-1

61648

11.00u

A

Spartanen 8 – Dess 3

69447

11.30u

Apollo’68 vr1 – Dess vr1

69550

13.00u

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

Anita van Arem

Zondag 12 November 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Dess 2 – Hauwert 3

69799

11.30u

Vvs’46 mo19-1 – Dess mo19-1

61669

10.00u

woudia 4 – Dess 3

69888

13.30u

Vvw vr1 – Dess vr1

69928

14.00u

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders
Bert de Vries

09.00u

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 28-10-2017
dessjo13-2-st-george 13-1 0-7
dess jo13-1-rkedo jo13-2 4-2
zwaluwen jo9-1-dess jo9-1
vvw jo11-4-dess jo11-1
2-4
opperdoesmo15-dessmo15 4-0
Zondag 29-10-2017
dess vr1-g’hoppers vr1
dessmo19oosthuizenmo19
dess3 – twisk 2
duinrand S 1 – dess 1
rkedo 6 – dess 2
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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 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD

Zaterdag 4 November 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

Dess jo9-1 – Vvw jo9-2

78796

10.00u

Anouk Nieuwenhuis

Dess j011-1 – Wsw jo11-1

105460

10.00u

Femke Singelenberg

Dess mo15-1 – Succes mo15-1

104410

11.30u

Liesbeth Huisman

Vvs’46 jo13-3 – Dess jo13-2

78782

09.15u

08.15u

nick,wess,finn

FC Medemblik mo13-1 – Dess mo13-1 105998

11.00u

10.00u

julia,emma,maria,anna-noor

Westfriezen jo13-2 – Dess jo13-1

11.30u

10.30u

lars,niek,wout

106286

Zaterdag 11 November 2017
Wedstrijd

Wedstrijdnr

Tijd

Vertrek

Veld/ Scheidsrechter/ Rijders

Oosthuizen jo11-1- Dess jo11-1

108819

09.00u

08.00u

Marco,dawid

Westfriezen mo13-1 – Dess mo13-1

109914

11.30u

10.30u

tara,tess,marysia,kim

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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DESS MO15-1 – Ilpendam MO15-1: 6-5
Maar liefst 17 spelers zaten vol verwachting in de kleedkamer. Vandaag zouden we in een
echte avondwedstrijd tegen Ilpendam gaan proberen een overwinning te behalen. Alles begon
goed, de warming-up ging superfanatiek. Manou echter was zo fanatiek dat ze keihard tegen
de paal aan dook. Ze kon helaas niet meedoen aan de wedstrijd. Esmee besloot dat Myrthe
dan maar op doel moest. Esmee besloot verder dat Kim in de spits stond en Sanneke
rechtsvoor. De rest was zo onder de indruk dat we met slechts 3 spelers aan de wedstrijd
begonnen. Myrthe hield gelukkig tot de rust haar doel schoon en Kim en Sanneke scoorden
allebei 2x.
In de rust vond het massaal toegestroomde publiek dat er iets moest worden veranderd aan de
opstelling. De coach en zijn assistent werden tijdelijk ontslagen. De vader en het broertje van
Eva namen het coachen over. Zij besloten de moeder van Alexandra, Jasmijn, Anouk en Fleur
in de verdediging te zetten. Dit bleek een gouden greep, want Ilpendam was totaal kansloos in
het begin van de 2e helft. Het nadeel was dat Myrthe hierdoor niks te doen kreeg en met
onderkoelingsverschijnselen gewisseld moest worden. Zij werd naast Manou in de
kleedkamer gelegd om weer bij te komen. Gelukkig gaat het nu weer goed met ze. Isabelle
werd de nieuwe keeper. Verrassend genoeg wist zij na een solo over het hele veld zelfs de 5-0
te maken. De moeders achterin namen hun taak nu wat minder serieus, waardoor Ilpendam
terug kon komen tot 5-4. Nu moesten we toch echt nog even hard aan het werk. De nieuwe
coach besloot alle moeders te wisselen en voor hen in de plaats Femke en Wies samen alle
aanvallers van Ilpendam uit te laten schakelen. Het ging erg goed, maar 1x konden ze het niet
aan. Gelukkig stond vlagger Maaike goed op te letten. Ze stond precies op de goede plek om
te zien dat het geen buitenspel was, maar toch vlagde ze, waardoor het doelpunt werd
afgekeurd. Het bleef dus 5-4. Door deze goede actie werd Maaike beloond met een wissel.
Mariet nam de vlag over. Bij de volgende aanval was het echt buitenspel, maar op dat zelfde
moment lanceerde Monica Geuze een nieuwe vlog. Hierdoor was Mariet natuurlijk helemaal
afgeleid en stond het 5-5.
De scheidsrechter kon door wat regen in zijn ogen niet precies zien wat er gebeurde. De
nieuwe coach besloot hiervan gebruik te maken door alle 17 spelers tegelijk in de spits te
zetten. We moesten tenslotte winnen. Na een goede voorzet van Anouk kopte onze nieuwste
aanwinst Nicky de bal in de laatste seconde vol in de kruising. Meteen was de wedstrijd
afgelopen en wij hadden dus deze spectaculaire wedstrijd gewonnen met 6-5. Om dit te vieren
kregen alle spelers een prachtig boeket bloemen van de moeder van Jet.
Dit had allemaal kunnen gebeuren als tegenstander Ilpendam wel was komen opdagen. Nu
stonden wij met 17 spelers en 2 coaches omgekleed op het veld en hoorden we niets van de
tegenstander. Misschien dat bovenstaand wedstrijdverslag komende zaterdag wel waarheid
wordt…….
Groeten van een teleurgesteld team .
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Kantinelijst
5 November 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
5 November 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

Ruud Wiersma

06-30074363

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

06-53620206

riet.vlaar@quicknet.nl

Ledenadministratie

Frans Klijnsma

0229-591750

leden.dess@gmail.com

Wedstrijdsecretaris

Roland Bontekoning

06-57245281

wedstrijdsecretaris.dess@gmail.com

Scheidsrechterzaken
SR begeleider

Johnny Jacobs
Wiegert Kistemaker

06-26160689
06-52215459

scheidsrechterzaken.dess@gmail.com
wygkist@hotmail.com

Hoofdtrainer - Heren
Hoofdtrainer - Dames

Patrick Terwijn
Nico Huisman

06-13532473
06-36596923

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
06-83543510
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

ODESSA

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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