39e jaargang Nr 12

20 jan 2014

Veteranen: Woudia – Dess
Niet huilen; hebben wij beroepsvoetballers?
Na de lange winterstop met precies 11 man om 10.00 uur weer aan de bak in Westwoud.
Een(1) speler bekende dat hij weleens huilde als hij wissel moest zijn (hij zegt vroeger toen
hij klein was, maar dat geloven wij niet). Er viel nu niets te janken en ook de twee
beroepsvoetballers van ons konden niet langs de kant blijven. Het zit namelijk zo: de een
heeft storingsdienst in de elektra, net zoiets als Miele service, gaswacht, pechhulp ANWB of
hulplijn Astro TV. De ander heeft ook zoiets maar hij zegt niet wat het is, een geheime missie
of zoiets. Hij wil het je wel vertellen maar dan moet hij je direct dood maken.
Als zij aan het voetballen zijn dan verdienen/krijgen ze dus geld, een vergoeding van 1 euro
bruto per uur voor het beschikbaar zijn, maar dan wel even de telefoon meenemen tussen de
scheenbeschermers. Ook tijdens de slaap moet men beschikbaar zijn en u snapt het al; daar
komt dus de uitdrukking vandaan: slapend rijk worden.
Omdat we met 11 waren hadden we net voor de wedstrijd nog even gebeld met Rob, onze
shirtsponsor. Hij was het vergeten, sorry, maar hij was er toch voor de rust.
De winkel http://www.edmon.nl/keukenzaak/zwaaghoorn.html moest dan maar even later
open gaan.
Factorij 39 1689 AK Zwaag Telefoon: 0229249043

Winkel niet bereikbaar? Robbert van Aarst 0653269642

Na een aantal gemiste kansen van ons scoorde Woudia 1 – 0. Iemand van ons die een grote
kans om zeep hielp klaagde in de rust en gaf de schuld aan het feit dat hij al zo lang niet had
gevoetbald. Daar hebben wij geen boodschap aan. Het zit zo, als je je vrouw, vriendin,
maitresse, secretaresse, of man (hebben wij ze ook in het team?) een tijd niet hebt gezien en
je wilt wat met haar of hem dan mis je ook niet. Gewoon het sleuteltje omdraaien, starten en
……………. In de tweede helft nam de beroepsvoetballer zijn verantwoording en hij scoorde
vanaf 25 meter zeer fraai de gelijkmaker. Dit was de ommekeer en het werd
eenrichtingsverkeer naar de keeper van Woudia. Bert met een geweldig offensief, Marcel die
de keeper van 20 meter vermorzelde en wat al niet meer met als einduitslag 1 – 5.
Sjaak Mulder

ODESSA

1

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 26 Januari Thuis
veld tijd
A

vertrek

12.00

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

207941

DESS DA1 – KSV DA1

Zondag 26 Januari Uit
veld tijd
14.00
10.30
13.15
14.00

vertrek
9.30
12.15
13.00

wedstrijdnr
11566
73688
201831
208061

Uitslagen zondag 12-01-2014
DESS B1 – Oosterend B1
DESS DA2 – Woudia DA1

wedstrijd
Kreileroord 1 – DESS 1
Andijk VE1 – DESS VE1
Zwaagdijk B1 – DESS B1
ASV’55 DA1 – DESS DA2

Scheidsrechter / rijders
R.J. Linstra
Robin en Matthijs

Uitslagen zaterdag 11-01-2014
4-0
4-1

GEEN PROGRAMMA

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 02 Februari Thuis
veld tijd
A
A
A

vertrek

14.00
10.00
11.45

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

11142
201870
207913

DESS 1 - Callantsoog 1
DESS B1 – de Blokkers B1
DESS DA2 – Woudia DA1

C. Wester

Zondag 02 Februari Uit
veld tijd
11.00
14.00

vertrek
10.00
13.00

wedstrijdnr
61866
207746

Uitslagen zondag 19-01-2014
Zwaagdijk 2 – DESS 2
Woudia VE2 – DESS VE1
KSV DA1 – DESS DA1

wedstrijd
Strandvogels 2 – DESS 2
VVS’46 DA1 – DESS DA1

Scheidsrechter / rijders

Uitslagen zaterdag 18-01-2014
5-1
1-5
3-4

GEEN PROGRAMMA

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

zaterdag
zaterdag

25 januari 2014
15 februari 2014

Vrijwilligersavond
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 BVV
2e wedstrijdbal: DESS1 - THB 1 gesponsord door Klaas Helder
3e wedstrijdbal: DESS1 - WSW 1 gesponsord door Jan Visser
4e wedstrijdbal: DESS1 - Jisp 1 gesponsord door VRS van Vugt-Hoek BV
5e wedstrijdbal: DESS1 - HOSV 1 gesponsord door Selectie DESS 1
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. Voor de B-junioren geldt 19:15 uur in
verband met hun trainingstijd.
Het bestuur.
Dinsdag 4 februari
Andre Appel
Bjorn de Boer
Gerrie Moolevliet
Marcel van Schagen
Richard van Diepen
Robin Bontekoning
Tom Beuker

Dinsdag 4 maart
Dave Karel
Jaimy Vlaar
Jouke Ingen
Kevin Slooten
Marcel Bartels
Patrick Huijsman
Sonny v.d. Lagemaat

Dinsdag 1 april
Bert de Vries
Casper Smit
Cliff Bean
Krijn Koning
Laurens Groot
Nick Veltrop
Ronald ten Pierick

Kantinelijst MC1
2 februari
Noa Vlaar – Lois Karsten
23 februari Marloes Keesom – Anne van Helden
16 maart
Valerie Reus – Sandra Burrei
6 april
Merel Sas – Tess Karsten
4 mei
Irene Slagter – Mandy Vlaar
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. 17:00 uur.
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Oefenwedstrijd FC Medemblik Da1 (4e klasse) – Dess Da1 (5e klasse)

9-1-2014

Donderdagavond stond er, als warming up voor de 2e seizoenshelft, een oefenwedstrijd tegen FC
Medemblik gepland. Een ploeg die ooit heel hoog heeft gevoetbald en een jaar geleden met een
geheel nieuw team gestart is. Wij wisten totaal niet wat we moesten verwachten.
Wij gingen met een lekker gemixt team en wat regenbuien achtervolgend op ons doel af.
Sharon
Lotte Marijke
Tessa
Eva
Charlotte Maartje
Wieneke Vera
Anne
Leonie

Wissel: Sanne, Judith, Renate, Roos.
Fc Medemblik begon met de bal en heeft hem de eerste 10 minuten ook behoorlijk in zijn bezit
gehad. Wij stonden erbij en keken er naar! De algemene gedachten die over het veld vloog bij de
meeste was: ‘Wij gaan hier flink klop krijgen’. Sharon hield zich in deze 10 minuten flink staande en
de rest deed zijn best om de ballen weg te houden uit het 16-meter gebied. Ze waren super
technisch, hun handelingssnelheid was verschrikkelijk snel en er stond er altijd wel weer eentje vrij.
En doordat Fc Medemblik het doel maar niet wist te bereiken, groeide bij ons ook een beetje het
zelfvertrouwen en begonnen wij steeds meer tussen hun spel door, ook te voetballen. We bereikten
zelfs al een aantal keer hun helft. Fc Medemblik was nog steeds het grootste gedeelte in balbezit,
maar er kwamen steeds meer doelpogingen juist van ons. Anne en Wieneke raakten beide de lat en
Vera schoot de bal op de keeper. Sharon stond aan onze kant heerlijke te keepen maar
noemenswaardige kansen hadden ze eigenlijk niet gehad.
Ondertussen speelde het weer ook niet echt mee. Er stond op het veld
ontzettend veel wind. De ene 5 minuten was het droog en de 5
minuten daarop kwam er een bak water of hagel naar beneden, zo
hebben we de gehele wedstrijd ongeveer voortgezet. Gek genoeg
kwamen ze er in de dug-out, na een kwartier pas achter dat er in het
dak een flink gat zat. Dit werd weer verholpen met paraplu’s en tot
gevolg weinig zicht. Het was daar echt afzien. Renate, Sanne en Judith
wisselden al snel hun plekje in de dug-out met Leonie, Marijke en Anne .
De wedstrijd werd positief vervolgd. De bal ging lekker heen en weer. Na een fantastische steekpass
van de achterhoede van Fc Medemblik, kwam de spits van hen 1 op 1 tegenover Sharon te staan.
Sharon kwam goed uit haar doel, helaas had de spits zoals eerder gezegd al een streepje voor op
techniek en ging ze er beheerst omheen. 1-0. Gelijk daarna kwam Dess weer in actie en wilde toch
laten zien dat we best wat in huis hebben. Na een mooie voorzet, zette Vera de keeper op het
verkeerde been en scoorde een mooie goal. 5 minuten later was het rust.
Van de tweede helft onthouden de meeste (en vooral de wissels, coaches en toeschouwers), vooral
de regen, kou, hagel en de wind. Daarentegen bleef het nog steeds een leuke wedstrijd om te
spelen. Fc Medemblik nog steeds vooral in balbezit, maar er waren bij hun weinig diepgaande ballen,
sprintjes of kansen op doel terug te zien. Helaas schoot uitgerend Renate, na gerommel aan de
buitenkant van het 16 meter gebied en gevolgd door een voorzet, de bal in eigen doel. 2-1.
Na 30 minuten in de tweede helft, maakte de scheids door het tegenvallende weer een einde aan de
wedstrijd. Een goede uitslag, wat we in de eerste 10 minuten nooit hadden voorspeld.
#11 Anne
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KSV DA1 – DESS DA1
KSV uit? Ja, alweer! Op 24 november namen wij met een 3-4 eindstand bij KSV de
overwinning mee naar Benningbroek. Deze uitslag is echter nooit bekend geworden bij de
KNVB, waardoor de wedstrijd opnieuw ingepland werd. Waar dit mis is gegaan, is niet
bekend. Besloten werd in ieder geval - na verschillende telefoontjes met de KNVB en KSV om de wedstrijd vandaag door te laten gaan. Wel werd vooraf aan de wedstrijd afgesproken
om onze 3-4 overwinning van eerder op het wedstrijdformulier te schrijven, wat de uitslag
vandaag ook zou worden.
De wedstrijd van vandaag zou je dus een oefenwedstrijd kunnen noemen. Of een generale
repetitie, want volgende week staat KSV opnieuw op het programma, maar dan in
Benningbroek en voor de nieuwe competitie. Misschien dat onze motivatie hierdoor wat
minder was. We speelden in ieder geval niet ons beste spel. Toch creëerden we kansen,
maar deze vielen helaas ook aan de andere kant. Een te korte terugspeelbal op onze laatste
vrouw zorgde voor een kans en een doelpunt voor KSV. Lang keken we niet tegen deze
achterstand aan, want al snel maakte onze topscorer Vera er 1-1 van. Helaas wisten we dit
niet tot de rust vol te houden. Vlak voor rust kregen we namelijk een corner tegen, waarbij
een speelster van KSV de bal knap het doel in kopte.
Tijdens de tweede helft veranderde het spel niet heel erg. Beide teams kregen wat kansen,
waarvan er geen benut werd. De eindstand werd dan ook 2-1 voor KSV. Laten we maar zo
denken: ‘Een slechte generale belooft hopelijk volgende week een goede wedstrijd.’
Gelukkig voor ons namen we dankzij onze eerdere overwinning op KSV toch de drie punten
mee naar huis, wat ons het WINKERKAMPIOENSCHAP heeft opgeleverd!! Tenminste, als de
KNVB er nog achter komt dat Victoria O een wedstrijd meer heeft gespeeld dan mogelijk is..
#3
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 25-01-2014
thuis tijd
11.30

uit

tijd
09.45
11.30

vertrek
08.45
10.30

wedstrijdnr
186484

wedstrijd
DESS C1 – Spirit’30 C2

scheidsrechters
Anita v Arem

wedstrijdnr
191465
198844

wedstrijd
ALC D2 – DESS D1
Westfriezen MC2 – DESS MC1

rijders
Op de fiets
Tess,margot,Irene,mandy

Zaterdag 01-02-2014
thuis

tijd
10.00
11.30
13.30

uit

tijd
08.45
09.00
11.30

vertrek
07.45
08.00
10.30

wedstrijdnr
200654
191597
198878

wedstrijd
DESS ME1 – Dindua ME1
DESS D1 – SEW D2
DESS MC1 – SV Spartanen MC1

scheidsrechters
Jaimy Vlaar
Anita v Arem
John Keesom

wedstrijdnr
175272
171185
186920

wedstrijd
West-FrisiaF2 – DESSF1
WestfriezenF8 – DESSF2
West-FrisiaC2 – DESSC1

rijders
Cas,wout
Karel,nick
Thijs,klaas

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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Beste Dorpskrant lezers en lezeressen,
Op 15 februari 2014 wordt voor de 10e keer de dorpsveiling gehouden in De Vang!
In de 1e week van januari worden de kavelaanmeldingsformulieren rondgebracht.
U krijgt een week de tijd om uw kavel te bedenken, want vanaf 11 januari 2014 zullen de strookjes
weer worden opgehaald of meldt uw kavel aan door middel van een mail aan:
dorpsveiling@gmail.com.
Vanaf 1 januari 2014 is er ook een website: www.dorpsveiling2014.nl
Deze is gebouwd en gesponsord door www.jotoweb.nl. Op deze site zijn onder ander de
aangeleverde kavels te vinden, al dan niet met foto, de logo’s van de sponsoren, de planning van
wanneer wat en wanneer gebeurd en de contactgegevens.
Hieronder staat de agenda van wat wanneer staat te gebeuren:

Datum
• Vanaf heden
• 1 t/m 7 januari
• Week van 11 t/ 18 januari 2014
• Week van 4 februari 2014
• Zaterdag 8 februari 2014
• Zaterdag 15 februari 2014
• Zaterdag 15 februari 2014

Gebeurtenis
Bedenken wat u gaat inbrengen
Bezorgen kavelaanmeldingsformulier
Ophalen invulstrookje
Bezorging veilingboek
Ophalen goederen (1ste ronde)
Ophalen (vers-)goederen (2de ronde) => ‘s morgens
Om 19:30 uur ontvangst en 20:00 uur start dorpsveiling
met een loterij voor alle kopers tussen 20:00 en 21:00
uur

Wij hopen samen met u er weer een hele mooie veiling van te maken met leuke, originele kavels.
Daar het de 10e dorpsveiling is, zal er o.a. een loterij plaatsvinden voor alle aanwezigen die tussen
20:00 en 21:00 uur een kavel hebben gekocht!
Het veilingcomité,
Wilma Groot, Koos Rood, Arjen Slagter, Jeanette van Stralen, Ellie Vlaar en Roos Koster
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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:
2 februari
Kim v. Diepen – Mariet v. Diepen
23 februari
Maarten Hovenier – Dawid Sarnowska
16 maart
Femke Singelenberg – Wies Wagemaker
6 april
Marit de Boer – Megan Verhoeven
4 mei
Tom Zijp – Stijn o/d Kelder
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 13.30 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
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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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