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                    39e jaargang  Nr  18           
  

 

                    

         14 apr 2014 
 
 
 

Van de Voorzitter 

Beste lezers, 

 

Trots, ja dat ben ik zeker! Trots als een pauw op onze voetbaldames die het voor elkaar 

hebben gekregen om het eerste elftal van DESS te zijn, welke kampioen is geworden van 

het seizoen 2013-2014. Afgelopen zondag stond de wedstrijd DESS Da 2 - VVW Da 1 o.l.v. 

Jan Kok op het programma. Een gelijkspel zou eigenlijk al volstaan om het kampioenschap 

binnen te harken, maar bij volle winst was de ploeg van Jelle van IJperen & Ruben 

Guldenaar helemaal nooit meer in te halen, dus 

daar werd het vizier op vastgezet.  

Het geduld werd voor de talrijke aanwezigen toch 

nog even op de proef gesteld (het bleef best lang 

0-0 of leek dat zo), maar nadat Da2 eenmaal het 

eerste doelpunt gescoord had, gingen andere 

doelpunten als de kenmerkende warme broodjes 

over de toonbank.  

 

De beide sponsoren van Da2 (Aad Overtoom/& 

Partners en Sandra de Waart/ Noctiluca 

consulting) waren dan ook zeer verguld, want ‘hun’ dames wonnen 

uiteindelijk met 5-1. Het kampioenschap was een feit! 

 

Na de wedstrijd werden de dolgelukkige dames dan ook met veel 

champagne overgoten en mocht aanvoerder Tessa Bos uit handen van 

sponsor Sandra de kampioensschaal in ontvangst nemen. Zij had verder 

nog een mooie verrassing; samen met de sponsor op stap naar een leuk 

evenement. Daarnaast 

had de vaste lijnrechter Jan Peter Bos ook 

nog wat geregeld, een heuse 

kampioenstaart. Deze werd na de wedstrijd 

geheel in stijl verorbert, en zo kwam voor 

iedereen een fantastische leuke middag tot 

een mooi einde. 
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Verder ben ik hier en daar mijn licht aan het opsteken voor een wellicht nieuw op te 

richten zaalafdeling binnen de sportvereniging DESS. Niet alleen omdat ik zaalvoetbal 

scheidsrechter ben, maar ook omdat ik denk dat je als zaalvoetbalspeler nog meer aan je 

techniek moet schaven om goed te spelen en dus een completere speler wordt. Over het 

hoe, wat, waar en wanneer, laat ik binnenkort weten, maar dat er binnen de vereniging 

animo voor is, heb ik al mogen ontdekken. 

 

En jawel, ik ben zeer tevreden over hoe de Heren 1 dit seizoen presteert. De integratie 

met de A en soms ook wat B-junioren met de seniorenselectie is goed gelukt, dit dankzij 

intensieve inzet van hoofdtrainer Ruud Wiersma met zijn assistent Ron de Boer en 2e 

trainer Marcel Reus. Er is nl. best een goede lichting opgestaan waar (als men een beetje 

meer kan komen trainen), veel meer uit te halen valt. De 12 gele kaarten die er dit 

seizoen bij He1 zijn gevallen, zijn er beduidend minder dan het afgelopen seizoen en ook 

dat stemt tot lichte tevredenheid. Want een gele kaart voor aanmerkingen op de leiding is 

nog altijd een hele ‘dure’. Accepteer de genomen beslissing, draai je om en loop gewoon 

weg. Je zult zien dat je dan minder uit je concentratie bent en beter blijft voetballen.  

 

Ik wens u allen hele fijne paasdagen toe! 

 

Johnny Jacobs 

 
 
 
 

PAASKLAVERJASSEN 
  

Zaterdag 19 april is er Paas klaverjassen in de kantine. 

We beginnen om 20.30 uur. 

Komt allen, we hebben weer leuke prijzen. 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

 Zaterdag 19 April !!   17.00 uur  HYS 1- DESS 1      B.J.Huurma 

 

           Zondag 20 April Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

      

    GEEN PROGRAMMA  

                                                                        

                                                              Zondag 20 April Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

        

    GEEN PROGRAMMA  

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  zaterdag 05-04-2014  

DESS F2 – Alw.Forward F8 0-7 

DESS ME1 – VVS’46 ME1 1-3 

DESS D1 – West-Frisia D4 2-1 

DESS MC1 – WSW MC1 2-4 

HSV Sport F2 – DESS F1 2-3 

Zouaven C5 – DESS C1 5-0 

Uitslagen  zondag  06-04-2014  

DESS 1 – HYS 1 0-2 

Zouaven 6 – DESS 2 3-1 

Berkhout VE1 – DESS VE1 0-2 

DESS B1 – ALC B1 1-0 

DESS DA1 – SEW DA1 6-1 

De Blokkers DA1 – DESS DA2 2-4 

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 27 April Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

      

    GEEN PROGRAMMA  

                                                                        

                                                              Zondag 27 April Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 12.00 11.00 207705 SEW DA1 – DESS DA1  

 11.00 10.00 202577 VVW B1 – DESS B1 Nick K. en Timo 

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 12-04-2014  

DESS F1 – Hollandia F2 1-3 

DESS C1 – RKEDO C2 2-1 

Grashoppers F3 – DESS F2 1-1 

Dindua ME1 – DESS ME1 9-0 

Westfriezen D6 – DESS D1 1-3 

Andijk MC1 – DESS MC1 2-3 

Uitslagen  zondag  13-04-2014  

 HOSV 1 – DESS 1 0-0 

DESS 2 – ALC 2 2-5 

DESS VE1 – Andijk VE1 0-1 

DESS DA2 – VVW DA1 5-1 

Victoria O DA1 – DESS DA1 5-4 

  

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 
 

 
  

   

   

Dinsdag  13 mei 2014 Bestuursvergadering 

Donderdag  29 mei 2014 Wedstrijd Bestuur – Veilingteam 

Donderdag  29 mei 2014 Wedstrijd Dames 1 – Veilingteam 

Ma t/m Zat 2 t/m 7 juni 2014 Voetbalweek 

Dinsdag  10 juni 2014 Bestuursvergadering 

 Zaterdag   14 juni          Rabo fietstocht 

 
 
 
 

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 6 mei Dinsdag 10 juni 

Marco Kremer 

Martin Wiersma 

Matthijs Rood 

Michel Verhoeven 

Nick Karsten 

Patrick Huijsman 

Ronald ten Pierick 

Sjoerd Beuker 

Timo Kool 

Armand Weldam 

Erik Bark 

Frederik van der Ven 

Junior Karel 

Marcel Bartels 

Mark Vlaar 

Nick Veltrop 

Rob van Aarst 

Vincent Vriend 

 
 
 
 

Kantinelijst MC1 

 

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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RAMEN LAPPEN – VEGEN – EN WAT ER NOG MEER TE DOEN IS 
 

Wie wil ons, een uurtje,  helpen op dinsdag 6 mei de ramen te lappen, vegen en eventueel 

kleine klusjes te doen? 

We beginnen om 19.00 uur, gelijk met het schoon maken 

van de kleedkamers. 

Vele handen maken licht werk! 

 

 

 

 

 

 

Elly de Boer tel. 591840 

Afra Appel tel. 591803 

 

 

 

DESS DA1 – SEW DA1 

 

Afgelopen zondag moesten we al om 09:45 uur aantreden tegen de dames van het altijd lastige SEW. 

Dit betekende dat we om 09:00 uur aanwezig waren bij het sportcomplex van Dess en al om 09:15 

uur uit volle borst onze jarige coach stonden toe te zingen.  Een overwinning zou natuurlijk een leuk 

verjaardagscadeau zijn en daar gingen we voor! 

De opstelling luidde deze zondag als volgt: 

    Baas 

       Eva  Sharon  Marijke 

       Roos  

Marije         Delia          Lotte Rosalie 

 Anne              Vera  

 

We begonnen de wedstrijd wat onzeker, maar al snel was duidelijk dat wij de betere partij op het 

veld waren. Dit resulteerde al gauw in een mooi doelpunt van Delia. Na een terugleggertje schoot ze 

de bal mooi over de keepster van SEW heen. Het tweede doelpunt was een rommelige goal van een 

verdedigster van SEW. Ondertussen werd Eva gewisseld voor Renate en maakte Rosalie al snel 

daarna het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Vanaf de achterlijn schoot ze de bal langs de keepster 

in de hoek. Met deze tussenstand gingen we de rust in.  

Marije, Rosalie en Lotte mochten even bijkomen en Charlotte, Eva en Sanne kwamen er in. Al snel 

scoorde Anne de 4-0 en de 5-0 en was de wedstrijd gespeeld. SEW ging met 3 spitsen spelen en 

kwam hierdoor nog een aantal keer gevaarlijk voor het doel. Na een mooie combinatie van SEW 

scoorde Sharon Poland dan toch een tegendoelpunt. Gelukkig had Eva hier een antwoord op en 

pakte zij ook nog een doelpunt mee. Eindstand: 6-1. 

Helaas geen 6-0 voor je 60
ste

 verjaardag Nico, maar wel 6-1 voor je 61
ste

 levensjaar. Alsnog van harte 

gefeliciteerd! 

 

  

 

 

 

#8 
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DE BLOKKERS VR1 – DESS VR2 

Vandaag was het tijd voor de aller spannendste wedstrijd van het seizoen. Als we deze wedstrijd 

zouden winnen, kan het kampioenschap nauwelijks nog van ons worden afgenomen. Vol zenuwen 

stapten we de auto in om het blubberveld van de Blokkers te bezoeken. Eenmaal aangekomen stopte 

de regen, maar bleven de toeschouwers binnenstromen. Wat een heerlijk gevoel! Onze topper 

Mariska stond de hele wedstrijd op doel en Jel was onze coach. De wedstrijd kon beginnen: 

We begonnen de wedstrijd helaas niet zoals we dat van te voren gehoopt hadden. We hadden veel 

balverlies en de passes naar voren kwamen maar niet aan. De scheidsrechter van de dag hielp ook 

niet bepaald mee en gaf ons geen enkele vrije trap mee. Daar was dan ook de schrikbarende 1-0.. 

Het was tijd voor een wisseltje aan onze kant. We creëerden meteen een aantal kansen en waren 

gevaarlijk voor het doel. En daar was Loren met een keiharde poeier richting het doel, waarna de bal 

zomaar op de dijen van Lisa in het doel kletste, hoppa, 1-1! Vlak hierna creëerden en Loren en Lisa 

allebei nog een grote kans, maar helaas zonder resultaat.  

Met 1-1 op het (ontbrekende) scoreboard gingen we lekker een bekertje limonade drinken in de 

kleedkamer. De vorige wedstrijd tegen de Blokkers was ook geëindigd in 1-1 dus dit beloofde niet 

veel goeds.  

De tweede helft was begonnen en gelukkig hadden de lieve kantinemensjes van de Blokkers een 

wondermiddeltje in ons drankje gedaan. Onze trouwe supporters stonden ook nog steeds langs de 

lijn om voor net dat beetje extra te zorgen. Het ging heerlijk! We tikten lekker met hier en daar een 

leuke combinatie, creëerden kansen, waren gevaarlijk en gingen helemaal voor de bal. En als de bal 

dan toch voor ons eigen doel  kwam hadden we onze topper Maris nog die alle ballen tegenhield! EN 

DAAR WAS MAARTJE MET EEN HEEEEERLIJK DOELPUNT! Met een zieke knal in de linker kruising 

stond het ineens 1-2, whoohoo! Niet veel later maakte Lisa ook een lekker doelpunt waardoor we 

zomaar 1-3 voorstonden. Het publiek ging net als wij los! Helaas was daar ook nog een etter van de 

Blokkers die voor de 2-3 zorgde, maar na een prachtige corner van Iris, drukte Loren met een 

snoeihard schot een stempel op de wedstrijd door de 2-4 te maken. Dit was ook de eindstand en dus 

zijn de 3 punten voor ons!  

Meiden, we hebben met z’n allen keihard gewerkt en hebben 

de overwinning verdient. Alle lieve, leuke, gezellige en vooral 

mooie toeschouwers: bedankt! Wij hopen jullie zondag  tijdens 

onze kampioenswedstrijd ook te zien en vooral te horen!  

Ik stel voor om met z’n allen een overwinnings/kampioensselfie 

te maken na afloop voor in de boeken! 

TOT ZONDAG  14.00 uur bij DESS. Hopelijk met een mooi 

zonnetje! 

Lisa  
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Het (kampioens)seizoen van Dames 2 

 
Wat vorig seizoen niet lukte door 1 veel te sterk team in de poule, is 

dit seizoen wel gelukt! Eind vorig seizoen was het idee binnen het 

team al dat het dit seizoen zou gaan lukken. Maar toen, na de eerste 

oefenwedstrijd kwam de grote tegenvaller: Keeper Bianca viel 

geblesseerd weg, en meteen definitief. Weer de vloek van Dames 2; 

nooit langer dan 1 seizoen een vaste keeper. Dit was al de tweede 

die na 1 seizoen geblesseerd af moest haken.  Het hele seizoen stond 

er dus afwisselend een van de veldspelers  in het doel. Gelukkig met 

daarvoor een goed ingespeelde verdediging, zodat er toch sprake is 

van een gering aantal tegengoals (slechts 11 in 9 wedstrijden!!!!).   

Dit seizoen was er na de winterstop eigenlijk maar 1 concurrent 

over; Blokkers DA1. De eerste onderlinge wedstrijd eindigde in 1-1 dus vorige week moest het 

gebeuren. Het aantal verliespunten van Blokkers moest omhoog! Een 4-2 overwinning was dus 

gelukkig een hele grote stap in de goede richting. 5 punten voor met nog 2 wedstrijden te spelen 

maakte een overwinning op VVW nodig om al in de voorlaatste wedstrijd op de thuisbasis kampioen 

te worden, in plaats van een paar weken later bij HSV Sport. Gezien de resultaten van dit seizoen 

meer dan verdiend. 19 gespeelde wedstrijden tot nu toe, 17 x winst, 1 x  gelijk en 1 verloren 

wedstrijd sinds afgelopen zomer moet wel tot een kampioenschap leiden, toch? 

Na de klinkende 5-1 overwinning op VVW barstte het langverwachte feest in volle hevigheid los, met 

bloemen, champagne, taart en een heuse kampioensschaal uitgereikt door onze trotse shirtsponsor, 

Sandra van Noctiluca Consulting. In de door Duijn Teamsport in allerijl met goud bedrukte zwarte 

kampioensshirts moest het hele gezelschap natuurlijk op de foto, met het door Rosan-leuk dat je 

volgend seizoen weer terugkomt-Bakker gemaakte spandoek. Eerst natuurlijk alleen de 

hoofdrolspeelsters maar later moesten ook Sandra, Jelle en JP zich aansluiten voor een officieel 

staatsieportret.  Toen bij de taart op het terras ook nog eens een fors budget voor een teamuitje ter 

beschikking werd  gesteld door de sponsor, kon de dag helemaal niet meer stuk! Namens de meiden 

en begeleiding; BEDANKT SANDRA!!! 
Voor de statistici onder ons de stand na afgelopen zondag (jammer dat men het bij Blokkers en 

Woudia niet nodig vond om de uitslagen van de daar gespeelde wedstrijden correct door te geven): 

 

 
 

Volgend jaar wordt ongetwijfeld een stuk moeilijker in de 4
e
 klasse, maar we zien de toekomst met 

vertrouwen tegemoet… 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 19-04-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

      

      

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

    TOERNOOI BERKHOUT  

      

 11.30 10.30  DESS D1 Nick,Jeroen,Klaas 

 15.15 14.15  DESS C1 Sam, Mathijs 

 

Zaterdag 26-02-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

      

    Geen programma ivm Koningsdag  

      

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

      

      

      

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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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Dess MC1 – WSW MC 
Opstelling: 

 

Tess 

 

  Margot 

                                       

                              Mandy                                           Loïs                                       Sabine 

                                                 

                                                                     Lisa                    Marloes 

 

                                                                                Karlijn 

 

                                Sandra                                       Valerie                                       Irene                      

 

Wissels: Merel, Noa, Bente (Anna was ziek) 

                                              

De wedstrijd begint. WSW neemt de aftrap en wij gaan er gelijk op. Al snel krijgen we een kans van 

Valerie, maar helaas gaat die mis. Een paar minuten later krijgen we weer een kans. Irene krijgt een 

mooie pass en schiet hem er in. We staan 1-0 voor en dat geeft ons moed. Na veel verdediging krijgt 

WSW toch nog een kans maar die schieten ze tegen de paal. Niet veel daarna krijgen wij nog een 

kans en die schieten we er ook in. Deze kwam door een mooie bal naar Sandra en die schiet hem er 

in. 2-0. Hier na krijgt WSW nog een kans en schieten die er in. 2-1. Na veel minuten krijgt WSW hun 

laatste kans voor de rust. Er wordt nog wat over gespeeld en dan fluit John voor de rust. We staan 2-

1 voor, en we hebben het warm. We bespreken nog wat dingen en gaan voor de winst. Maar dat 

bleek niet zo gemakkelijk meer te zijn. Ik (Sabine) ben gewisseld met Bente, Sandra met Merel en 

Noa met Lisa. We nemen de aftrap maar dat was een best slap begin. Al snel verovert WSW de bal en 

komt op ons af. Hier hadden we niet op gerekend. Een spits van WSW rent met de bal op Tess af en 

scoort. 2-2. We dachten dat we nog wel voor konden staan als we nog maar zouden scoren, helaas is 

na dit doelpunt komt er weer iemand van WSW naar ons doel. Gelukkig is onze keeper (Tess) haar 

voor en pakt de bal. Noa wordt later nog even gewisseld met Lisa. Wij komen nog even op de helft 

van WSW en Irene probeert te scoren. Jammer. De keeper kon hem houden. De keeper schiet de bal 

het veld weer in en we proberen hem weer te veroveren. Maar WSW was ons voor en gaat onze kant 

weer op. Ze scoren weer en wij staan 2-3 achter. L We nemen de aftrap en beginnen onze moed te 

verliezen. Als we nu niet scoren dan maken we misschien geen kans meer om 2
de

 te blijven. De bal 

wordt naar de kant van WSW geschoten en Valerie, Irene en Merel proberen er nog een doelpunt 

van te maken. Maar helaas is die er weer niet gekomen. De keeper van WSW houdt onze bal en 

schiet hem naar een van hun spelers. Als snel schieten ze goed over en scoren ze. 2-4. Iedereen 

begint moe te worden daarom wordt er gewisseld. Ik (Sabine) kom er weer in en ga op Bente’s plek 

en Bente gaat op Mandy’s plek. We komen nog veel op WSW hun 

kant en proberen vaak te scoren helaas gaan ze er allemaal niet 

in. We worden steeds chagrijniger en letten steeds meer op 

elkaar. Nu wordt Sandra er weer in gezet. Ze gaat op Merel’s plek 

en Merel gaat op Marloes haar plek. Sandra krijgt weer een kans 

om te scoren maar ook die gaat net mis. Even later wil Bente 

wisselen. Merel gaat nu op Bente’s plek en Marloes gaat op 

Merel’s plek. Het lukt ons niet meer om te scoren en John fluit de 

wedstrijd af. We geven nog even sportief een handje en gaan 

teleurgesteld naar de kleedkamers. 

                                                                          

Sabine Alkema.        Hierna mag Valerie een stukje schrijven.    
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BELANGRIJK 

In deze Odessa staan de bijgewerkte/corrigeerde ledenlijsten van de jeugd. 

Wil iedereen dit nakijken en eventuele fouten doorgeven aan mij? 

Dan komen de lijsten goed in de volgende Bewaar Odessa. 

  

Bij voorbaat dank, Afra Appel 

Tel. 591803 

email. a.appel@quicknet.nl 

 
 

B-junioren zondag 

 

Trainer              : Roland Bontekoning                                               tel: 0229-591453 

Coach                : Maickel de Boer                                                      tel: 06-48939859 

Vlagger              : Jack Vlaar                                                

 

 Naam Adres Lid nr. Woonplaats Tel. Geb. datum 

01 Robin Bontekoning B.Elmersstraat 64 LXMY68R 1655KJ Sijbekarspel 591453 27/03/1997 

02 Marcel van Schagen       Sportlaan 6 MBKS84S 1654KE Sijbekarspel 599041 06/05/1996 

03 Wouter Smit Mient 16 GCDZ58A 1655KB Sijbekarspel 590403 11/09/1996 

04 Jeroen Gerssen Oosterstraat 49 GLXQ57X 1654JM Benningbroek 591756 14/04/1997 

05 Sonny vd Lagemaat Oosterstraa t5 GJZG78G 1654JJ Benningbroek 591913 20/06/1997 

06 Jaimy Vlaar B.Elmersstraat 55 LZFL937 1655KG Sijbekarspel 599065 06/11/1998 

07 Nick Veltrop B.Elmersstraat 31 FWXF02S 1655KE Sijbekarspel 06-11365355 03/05/1996 

08 Casper Smit Mient 16 MCBW67R 1655KB Sijbekarspel 590403 12/02/1998 

09 Krijn Koning DrdVriesstraat 11 MMTS55Y 1654JS Benningbroek 591208 24/04/1998   

10 Nick Karsten Oosterstraat 14 MKNJ83Y 1654JJ Benningbroek 591697 04/03/1998 

11 Timo Kool B.Elmersstraat 57 GHZS436 1655KG Sijbekarspel 591808 09/01/1997 

12 Matthijs Rood Molenstraat 6 GKYH54F 1655KC Sijbekarspel 591747 01/04/1996 

 
 

C-junioren 

 

Trainer               : Roland Bontekoning                           tel: 0229-591453 

Coach                 : Roland Bontekoning 

Vlagger               : Robin Bontekoning 

 

 Naam Adres Lid nr Woonplaats Tel. Geb. datum 

01 Thom van Schagen Sportlaan 6 MBKS83R 1654KEBenningbroek 599041 04/03/1999 

02 Huub Alkema   Oosterstraat 25 MBFV00K 1654JK Benningbroek 599008 25/5/1999 

03 Remco Swier Westerstraat 96 LZCP855 1655LE Sijbekarspel 591892   07/10/1999 

04 Luuk Bontekoning B.Elmersstraat 64 MBWT84F 1655KJ Sijbekarspel 591453 28/06/2000 

05 Thijs Swier Tuinstraat 28 MKLL46L 1654JW Benningbroek 591412   20/01/2001 

06 Luuk Singelenberg B.Elmersstraat 5   MMTS56Z 1655KE Sijbekarspel 599083 14/08/1999 

07 Sam Schipper Westerstraat 56 MJYG376 1655LC Sijbekarspel 591227 01/11/2000 

08 Brian Veltrop Slochter 5 MXKK77X 1654KD Benningbroek 06-25298450 30/09/1999 

09 Dave Moolevliet B.Elmersstraat 27 LVZT867 1655KE Sijbekarspel 590880 30/09/1998 

10 Matthijs Mazereeuw Dr de Vriesstraat 1 MKHY17G 1654JS Benningbroek 591526 12/10/2000 

11 Klaas Godfriedt Westerstraat 47 MBWT86H 1655LC Sijbekarspel 590834 06/12/1998 

12 Ali Umar Ali Molenstraat  11 PDHH01G 1654KA Benningbroek 505112 02/05/1999  
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D pupillen 

 

Trainer              : Ramon Poeze/Ruben Guldenaar   tel: 0229-591678 

Coach                : Ramon Poeze 

Begeleider        : Ruben Guldenaar                                    06-27384281 

 

 Naam Adres Lid nr. Woonplaats Tel. Geb. datum 

01 Peter Smit Mient 16    MNSR02B 1655KR Sijbekarspel 590403 27/06/2002 

02 Max vd Struis Sportlaan 10 MDZC88B 1654KE Benningbroek 590366 01/05/2001 

03 Vince van Schagen Sportlaan 6 MFZG409 1654KE Benningbroek 599041 15/09/2001 

04 Nick van Diepen Westerstraat 55 MFLD37Q 1655LD Sijbekarspel 591315 15/07/2001 

05 Gijs Singelenberg B.Elmerstraat 5 MKFF82P 1655KE Sijbekarspel 599083 07/08/2001 

06 Maico Verhoeven Mient 40 NWJS28D 1655KS Sijbekarspel 851046 26/02/2002 

07 Maarten Hovenier Westerstraat 86 MJQB48V 1655LE Sijbekarspel 202148   09/07/2002 

08 Daan Wagemaker Westerstraat 71 MLCK62Y 1655LE Sijbekarspel 591294 29/03/2001 

09 Klaas Burrei Dr Vriesstraat 33a MLQM305 1654JT Benningbroek 553390 04/12/2000 

10 Tom Zijp B.Elmerstraat 106 NMMW04W 1655KK Sijbekarspel 242463 01/10/2003 

11 Stijn o/d Kelder Molenstraat 16 NMMW07Z 1655KC Sijbekarspel 590253 29/09/2003 

12 Dawid Sarnowski Molenstraat 27 QJSD95H 1654KA Benningbroek 0613264276 05/10/2002 

13 Jeroen Vlaar   Oosterstraat 15a MJVH82Y 1654JJ Benningbroek 590065 28/12/2000 

 
F1-pupillen 

 

Trainer               : Anita v Arem          tel: 0229-599033 

Coach                 : Maickel de boer         : 0229-591432 

Begeleider         : Maickel de Boer         : 0229-591432 

   

 

 Naam Adres Lid nr. Woonplaats Tel. Geb. datum 

01 Seth v Diepen Oosterstraat 15 PTPY80U 1654JJ Benningbroek 590391 17/09/2005 

02 Jesse de Boer B.Elmerstraat 50 NMMW06Y 1655KJ Sijbekarspel 591432 28/04/2004 

03 Mike Schipper Westerstraat 56 PCLZ58D 1655LC Sijbekarspel 591227 06/05/2004 

04 Jordi Stins   Het Hogeland 11 NXZM55A 1654JR Benningbroek 590666 26/07/2004 

05 Lars o/d Kelder Molenstraat 16 PLRF94S 1655KC Sijbekarspel 590253 10/04/2005 

06 Daniel Huisman Oosterstraat 46 PNDV063 1654JL Benningbroek 599133 08/01/2005 

07 Wout Bruins Westerstraat 81 PCLZ57C 1655LH Sijbekarspel 852768 08/10/2004 

 
F2-pupillen 

 

Trainer       :  Anita v Arem     tel: 0229-599033 

Coach         :  Erwin Kan                 0229-851299 

Begeleider:  Erwin Kan                  0229-851299                               

 Naam Adres Lid nr. Woonplaats Tel. Geb. datum 

01 Cas Ursem KLammeland13 PFSD97U 1654KH Benningbroek 573807 21/11/2005 

02 Timo Kan Kreek15 PMRQ77N 1654JX Benningbroek 851299 30/01/2006 

03 Siebe v/d Zee Mient34 PMQS134 1655KS Sijbekarspel 06-1092559 16/02/2006 

04 Karel v Leeuwen Molenstraat 39 PNDT207 1654KA Benningbroek 755844 03/04/2006 

05 Dave Zuydam Oosterstraat 22 PKBV23V 1654JK Benningbroek 850207 15/10/2005 

06 Jeffrey Kan Kreek15 PSRV95G 1654JX Benningbroek 851299 01/04/2007 

07 Nick Oxx Sneekerhof 16 PXLG103 1655KV Sijbekarspel 599080 12/12/2006 

08 Perry Appel Dr de Vriesstraat 28  QHQW785 1654 JV Benningbroek 0620254604 02/01/2008 
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C-junioren meisjes 

 

Trainer              : Jelle v Yperen         tel:  06-27598880   

Coach                : Jelle v Yperen 

Beg/vlagger      : Jolanda Karsten             0229-591697 

 

 Naam Adres Lid nr. Woonplaats Tel. Geb. datum 

01 Margot Smit Mient 16 MFTR80Y 1655KR Sijbekarspel 590403 03/09/2000 

02 Lisa de Niet Kreek 4 MFLD38R 1654JX Benningbroek 599033 25/06/2001 

03 Lois Karsten Oosterstraat 14   MGTS839   1654JJ Benningbroek 591697 23/09/2001 

04 Valerie Reus Mient 42 MGSS40V 1655KS Sijbekarspel 851333 01/10/2001 

05 Mandy Vlaar B.Elmersstraat 55 MHZJ85J 1655KG Sijbekarspel 599065 05/10/2001 

06 Sabine Alkema Oosterstraat 25 PQZN13I 1654JK Benningbroek 599008 20/12/2002 

07 Karlijn Nijland Dr.de Vriesstraat 32 MCVW58T 1654JV Benningbroek 591552 27/08/2000 

08 Noa Vlaar Westerstraat 28 PJJM10Z 1655LB Sijbekarspel 591600 07/04/2001 

09 Sandra Burrei   Schoolstraat 9 MZFG373 1655KD Sijbekarspel 591429 18/02/2000 

10 Anna Hovenier Westerstraat 86   NRFV34C 1655LE Sijbekarspel 202148   31/08/2000 

11 Tess Karsten Oosterstraat  14 MGTS828 1654JJ Benningbroek 591697 30/08/1999 

12 Marloes Keesom Oosterstraat 60 MTGM47N 1654JM Benningbroek 591848 25/05/1999 

13 Irene Slagter Dr d Vriesstraat 24 MHZJ84I 1654JV Benningbroek 591938 04/09/2001 

14 Anne v Helden Dr d Vriestraat 18 MHZJ82G 1654JT Benningbroek 591364 24/09/1999 

15 Merel Sas Dvorakhof 13 PWHK44L 1628SW Hoorn 236841 25/01/2000 

16 Benthe Sas Dvorakhof 13 PWHJ95W 1628SW Hoorn 236841 25/01/2000 

 
 
 

ME-pupillen 

 

Trainer              : Sharon Bakker/Kim Karels    06-48628345 

Coach                : Sandra v Diepen                     0229-591315 

Begeleider        : Sandra v Diepen 

 

 Naam Adres Lid nr. Woonplaats Tel. Geb. datum 

01 Marit de Boer  B.Elmerstraat 50 PFSD98V 1655KJ Sijbekarspel 591432 02/11/2005 

02 Femke Singelenberg B.Elmerstraat 5 NMMW05X 1655KE Sijbekarspel 599083 07/11/2003 

03 Myrthe Vlaar Westerstraat 28 MHZJ85J 1655LB Sijbekarspel 591600 05/03/2003 

04 Mariet v Diepen Westerstraat 55 MMGQ20V 1655LD Sijbekarspel 591315 06/05/2003 

05 Kim v Diepen Westerstraat 55 MMGL58D 1655LD Sijbekarspel 591315 06/05/2003 

06 Wies Wagemaker Westertraat 71 PCWM097 1655LE Sijbekarspel 591294 19/02/2005 

07 Alexandra Huisman Oosterstraat 46 QHWH03A 1654JL Benningbroek 599133 12/11/2003 

08 Megan Verhoeven  Mient 40 QHQW855 1655KS Sijbekarspel 851046 16/11/2003 

09 Esmee Vlaar Westerstraat 28 QBTQ53L 1655KG Sijbekarspel 591600 14/11/2005 
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  Beste ouders van de F1,F2, M.E. 1 en D1, 

Al twee jaar is het einde van het seizoen op de zaterdag van de voetbalweek een heel 

festijn want dan mogen de F- ies tegen de moeders voetballen. Dat is natuurlijk een 

zware klus . Dit jaar willen we het eens anders doen door de meiden E en de jongens 

D ook mee te laten doen. Het is de bedoeling dat de F teams , meiden en de D1 tegen 

de vaders gaan voetballen dit jaar. De kinderen kijken er al een heel seizoen naar uit 

om tegen de ouders te spelen en vinden dit dan ook een echte uitdaging en gaan er 

dan ook niet met 100% tegenaan maar met 200 %. Deze happening gaat plaats 

vinden op 7 juni vanaf 14.30 uur. 

Graag zouden wij willen weten of eigenlijk de vader maar mocht die niet kunnen mag 

natuurlijk ook de moeder mee  doen. Dit i.v.m. het plannen van de wedstrijden .     

Wij hopen en de kinderen natuurlijk ook dat u net zo enthousiast bent als ons. 

U kunt het doorgeven op watts app nummer  06-48939859 (Maickel)  

Wie van de twee mee gaat doen. Ook mag dit natuurlijk via email op  

boertjemaickel6@gmail.com.  

 

Mvg   Tamara ,Anita en Maickel  
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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: 

 

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 Belangrijk is nog te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie  

het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen. 

  
 
 
 
 
 
 
 


