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Grote DESS loterij voetbalweek 2 t/m 7 juni 2014
Zoals elk jaar zal er tijdens de voetbalweek weer dagelijks een
trekking van de grote DESS loterij plaatsvinden.
Elk lid zal komend weekeinde een boekje met 20 loten krijgen om te
verkopen.
Onder de jeugdleden worden zoals elk jaar weer wijken verdeeld. Het
is de bedoeling dat je alle huizen in jouw wijk langs gaat en niet stopt
als je boekje verkocht is. Er zijn altijd nog voldoende boekjes
verkrijgbaar.
Als beloning is er voor de eerste 100 verkochte boekjes die
ingeleverd worden door jeugdleden, een botsautomuntje voor de
kermis in Sijbekarspel. Dus als je veel verkoopt maak je ook meer
kans op muntjes.
De boekjes dienen voor 29 mei 2014 te zijn ingeleverd bij 1 van
onderstaande adressen. Ook zijn daar de extra boekjes verkrijgbaar.

Afra Appel
Dr. de Vriesstraat 51
Benningbroek
591803
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Voorzitter ontmoet…..
Beste lezers,
In deze gloednieuwe rubriek, willen wij graag de bedrijven die sportvereniging DESS een
warm hart toedragen, even extra in het voetlicht zetten.
In deze allereerste ‘Voorzitter ontmoet’, is het volgende bedrijf bezocht:

Parket Floors, de Oude Veiling 1a, Zwaag
1. Vertel eens wat over jezelf, wie is nu precies de man achter Parket Floors?
Ik ben Armand Weldam, 35 jaar, getrouwd met Chantal, wij hebben samen een zoon Milo
en wonen nu sinds 3 jaar in Sijbekarspel.
2. Heb je zelf een voetbal en/of sportverleden?
Jazeker, ik heb van mijn 7e tot mijn 14e bij Elinkwijk gevoetbald. Daarna ben ik gestopt
als voetballer, ben daarna gaan fitnessen, later ook kickboksen erbij en dit laatste doe ik
trouwens nog steeds. Het voetbal heb ik echt bij toeval weer opgepakt. Ik stond vorig jaar
te kijken bij de voetbalweek en men vroeg mij toen om te komen voetballen bij DESS. Nu
speel ik bij de veteranen van DESS op zondagochtend en dat bevalt mij prima.
3. Wat voor bedrijf heb je, hoe groot en wat zijn eventueel je specialisaties?
Ik heb een grote showroom in parket, laminaat, pvc vloeren, tapijt en binnen zonwering.
Ik werk 6 dagen van de week, ben daardoor erg betrokken bij de totale afwikkeling,
d.w.z. van verkoop tot uiteindelijk de after-sales. De echte kracht van Parket Floors is;
veel service geven, veel op voorraad hebben (het meeste van Noord Holland), hoge
kwaliteit leveren, scherpe prijzen en heel nauw betrokken bij de wensen van de klant.
Mijn showroom is normaal gesproken 4 dagen per week open, echter hier kan vanaf
geweken worden. Dus eigenlijk is een afspraak maken altijd mogelijk.
4. Waarom ben je sponsor bij de s.v. DESS?
Ik vind het persoonlijk erg belangrijk dat er een sportvereniging in het dorp is en blijft.
5. Waarvoor kunnen de leden van de s.v. DESS bij Parket Floors terecht?
De leden van DESS zijn uiteraard van harte welkom, echter bij mij staat altijd vooraan:
een tevreden klant. Dat moet altijd de basis zijn.
6. Wat ik verder nog kwijt wil…
Ik vind het super dat er bij DESS zoveel vrijwilligers rondlopen, die allemaal de vereniging
een warm hart toedragen. Ook het initiatief van het bestuur om een boardingveldje met
kunstgras aan te leggen voor de jeugd, vind ik een uitstekend plan en sta ik helemaal
achter.
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Armand Weldam voor zijn zaak in Zwaag

Johnny Jacobs
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WEDSTRIJDPROGRAMMA

Zondag 4 Mei Thuis
veld tijd
A
A
A

vertrek

14.00
9.45
11.45

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

11301
207942
205301

DESS 1 – GSV 1
DESS DA1 – LSVV DA1
DESS B1 – Apollo’68 B1

C. Wester

Zondag 4 Mei Uit
veld tijd
10.00
12.00

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter / rijders

9.00
11.00

62961
208165

SEW 3 – DESS 2
HSV Sport DA1 – DESS DA2

Uitslagen zondag 20-04-2014

Uitslagen zaterdag 19-04-2014

GEEN PROGRAMMA

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 11 Mei Thuis
veld tijd
A

vertrek

11.45

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

60999

DESS 2 – Sporting S 2

Zondag 11 Mei Uit
veld tijd
14.00
12.00
10.00

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter / rijders

11.00
9.00

13837
201955
73698

Flevo 1 – DESS 1
ALC B1 – DESS B1
Spartanen VE1 – DESS VE1

O. Polatci
Op de fiets

Uitslagen zondag 27-04-2014
SEW DA1 – DESS DA1
VVW B1 – DESS B1

Uitslagen zaterdag 20-04-2014
1-2
7-1
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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Agenda

Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Ma t/m Zat
Dinsdag
Zaterdag

13 mei 2014
29 mei 2014
29 mei 2014
2 t/m 7 juni 2014
10 juni 2014
14 juni

Bestuursvergadering
Wedstrijd Bestuur – Veilingteam
Wedstrijd Dames 1 – Veilingteam
Voetbalweek
Bestuursvergadering
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
Marco Kremer
Martin Wiersma
Matthijs Rood
Michel Verhoeven
Nick Karsten
Patrick Huijsman
Ronald ten Pierick
Sjoerd Beuker
Timo Kool

Dinsdag 10 juni
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

ODESSA
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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

Over- en uitschrijvingen s.v. DESS
Het seizoen is alweer bijna afgelopen, dit betekent aan- en afmeldingen en overschrijvingen.
Om ervoor te zorgen dat de ledenadministratie actueel blijft is het van belang dat alle leden
tijdig de wijzigingen doorgeven.
Indien u of uw zoon/dochter wilt stoppen met voetballen bij s.v. DESS dient u dit uiterlijk
voor 31 mei schriftelijk of via een email door te geven aan de ledenadministratie, te weten:
Charlotte Admiraal
Westerstraat 78
1655 LD Sijbekarspel.
Email: leden.dess@gmail.com
Het is dus niet voldoende om dit via de trainer, coach of begeleider door te geven. Deze
wijzigingen zullen niet in behandeling genomen worden.
Ook bij verhuizing graag uw nieuwe adresgegevens doorgeven.
Nieuwe leden graag aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier, verkrijgbaar bij
het secretariaat, in de kantine, via de site of bij bestuursleden. U kunt de formulieren
inleveren bij bovengenoemd adres.
Mocht u zich willen afmelden en doet u dit na 31 mei, dan zijn wij genoodzaakt om
contributie voor het nieuwe seizoen in rekening te brengen.
Met vriendelijke groet,
Charlotte Admiraal
ODESSA
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Victoria o – Dess Vr1
Zondag 13 April moesten we tegen Victoria O voetballen. We begonnen de wedstrijd meteen met
veel balbezit. Na 2 Minuten schoot Lotte diagonaal de 0-1 erin. Vlak daarna kwam Anne met de 0-2.
We zaten er lekker in, maar al snel vond victoria dat er verandering in moest komen.
De 1-1, 2,1 en de 3,1 kwamen er dan ook snel achterna.
Ook al bleven we aanvallend, de eerste helft wil deze er niet meer in.
De tweede helft speelden we meer op hun veld. Maar uit een corner scoorde victoria de 4-2.
We voelden ons verslagen maar gaven de moed niet op.
Charlotte pakte haar kans en schoot netjes de 4-3 erin.
Vlak daarna kwam Rosalie die een mooie pass over het midden van anne kreeg, en zo door naar het
doel kon lopen, 4-4.
Achterin stonden ze goed te verdedigen, Renate hield haar mannetje goed bij, maar kwam ongelukkig
ten val en moest met heuppijn aan de kant zitten.
Sharon hield haar mannetje goed in de gaten, in een duel met het mannetje, kwam ze heel raar ten
val op haar schouder. De brancard werd gehaald maar ze kon nog wel lopen, zei ze lachend.
Na een dokter bezoek loopt ze nu in een mitella rond.
Min 2 verdedigers van dess, werd het even zwaar achterin, en in de laatste minuten schoot victoria de
5-4 erin. We hadden een mooie wedstrijd gespeeld en lieten veel van ons zien, helaas hebben we
hem verloren. De volgende keer weer beter!!!
#14

SEW Dames 1 - DESS Dames 1
Op zondag 27 april, de dag na de eerste koningsdag, mochten wij het opnemen tegen SEW. Door de
afwezigheid van Lotte en de blessure van Sharon begonnen we in de volgende opstelling:
Denise
Renate
Sanne
Marijke
Roos
Marije
Delia
Rosalie
Charlotte
Anne
Vera
Wissels: Michelle, Eva en Eliane
We begonnen de wedstrijd wat rommelig. De ballen kwamen niet aan en er werd onnodig bal verlies
geleden. SEW maakten hier gebruik van en creëerde kansen. Ze kregen het echter niet voor elkaar
om de bal achter onze keeper te krijgen. Wij hadden ook wel een paar mooie kansen maar helaas
kregen wij de bal ook niet in het doel. Het was nu afwachten in welk doel de bal het eerst zou gaan
vallen. Helaas gebeurde dit in ons doel en kwamen we 1-0 achter. In de rust werd de opstelling
aangepast en gingen we met drie spitsen spelen in plaats van twee. Ook werd de taak van laatste
vrouw overgenomen door Vera. De tweede helft begonnen we iets sterker waardoor er ook wat
meer kansen werden gecreëerd. Na een mooie voorzet van Michelle stond Marije klaar bij de tweede
paal om hem er in te schieten en het was 1-1! Er werden nog steeds aan beide kanten kansen
gecreëerd dus de spanning liep op. Er werden mooi voorzetten gegeven maar door een goeie
meeverdedigende keeper kwamen deze balen niet aan. Vlak voor tijd werd er een bal naar voren
gegeven die tussen de keeper en Renate kwam. Renate wist gelukkig de bal als eerst te raken en
passeerde de keeper om het vervolgens af te maken. Het was 1-2! Vlak daarna klonk het rust signaal
dus de winst was binnen! Volgende week alweer onze laatste officiële wedstrijd en dat zit het
seizoen er bijna alweer op!
# 15
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
Zaterdag 03-05-2014
thuis tijd
10.00
10.00
11.30
uit
tijd
13.15
08.45

vertrek
12.15
07.45

wedstrijdnr
215304
200980
199553
wedstrijdnr
189500
180837

wedstrijd
DESS F2 – Westfriezen F6
DESS ME1 – West-Frisia ME1
DESS MC1 – Oosthuizen MC1
wedstrijd
Blokkers de C4 – DESS C1
Always Forward F5 – DESS F1

scheidsrechters
Luuk Singelenberg
Karlijn Nijland
John Keesom
rijders
Dave,Thijs
Seth,Cas

Zaterdag 10-05-2014
thuis

tijd
11.30

uit

tijd
09.00
09.15
11.30

vertrek
08.00
08.15
10.30

wedstrijdnr
196840

wedstrijd
DESS D1 – Blokkers de D6

scheidsrechters
Anita v Arem

wedstrijdnr
215305
201104
186920

wedstrijd
Medemblik F3 – DESS F2
Always Forward ME2 – DESS ME1
West-Frisia C2 – DESS C1

rijders
Perry,Collin
Marit,Esmee
Klaas,Huub

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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TOERNOOIENAGENDA JEUGD 2014:
Vrijdag 23 mei

Medemblik

ME1 – MC1

Zaterdag 24 mei

Asonia

F1 – F2 – D1

Zondag 25 mei

Westfriezen

MC1

Zondag 25 mei

Medemblik

C1

2 t/m 7 juni

DESS voetbalweek

alle teams

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

OUDERS OPGELET!
ODESSA
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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
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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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