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                    39e jaargang  Nr  21            
  

 
                    

         10 juni 2013 
 
 
 

Voorzitter ontmoet….. 

Beste lezers, 

 

In deze gloednieuwe rubriek, willen wij bedrijven die sportvereniging DESS een warm hart 

toedragen, graag extra in het voetlicht zetten. 

 

Deze keer in ‘Voorzitter ontmoet’, is het volgende bedrijf bezocht: 

 

Van Vugt Verkeersopleidingen, Hoornseweg 1a, 

Wognum 

 

1. Vertel eens wat over jullie jezelf, wie zijn Brigitta en Martijn van Vugt?  

Brigitta 39 lentes jong, komt oorspronkelijk uit Obdam en Martijn 42 jaar uit Opmeer, wij zijn 

sinds 4-8-2004 getrouwd en hebben 3 kinderen Mike, Dave en Chris. Martijn is ooit als automonteur 

begonnen, gewerkt bij een autobedrijf in Heerhugowaard (tussentijds even de dienstplicht vervult 

bij de Landmacht), daarna als internationaal chauffeur werkzaam geweest. De laatste 12 jaar rij 

instructeur geweest en sinds 2011 het bedrijf overgenomen van zijn ouders. Brigitta is voorheen  

20 jaar werkzaam geweest als kapster in Heerhugowaard en is halverwege 2010 in het bedrijf 

werkzaam geraakt. En de taken zijn hier duidelijk verdeelt, Brigitta doet de algemene 

administratie en Martijn heeft de algehele eindverantwoording binnen het bedrijf. 

 

2. Heb jullie zelf een voetbal en/ of sportverleden ? 

Brigitta heeft vroeger op turnen gezeten en van reddingsbrigade Selecta in Heerhugowaard heeft 

zij ook nog deel uitgemaakt. Op haar zestiende deed ik aan wedstrijd turnen, maar ben toen 

verkeerd terechtgekomen en toen was het einde sporten. Martijn heeft vroeger aan judo, tennis en 

ook voetbal gedaan (bij HOSV). Nadat hij op zijn negentiende gestopt was met voetbal, richtte hij 

zijn pijlen op de autosport. Te denken aan het regionale autocross en heeft zelfs twee jaar 

nationaal op de circuits geracet (Renault Clio cup). De kinderen doen op dit moment aan karten 

(Micro Max), waar zij (niet onverdienstelijk) hun passie in vinden. 

 

3. Wat voor bedrijf hebben jullie, hoe groot en wat is eventueel de specialisatie ? 

Wij hebben eigenlijk een verkeersschool, ontstaan uit een rijschool. Dat houd in dat wij allerlei 

soorten opleidingen kunnen geven ten behoeve van auto, vrachtauto, bus, motor en bromfiets.  

Wij hebben 25 mensen in dienst, een uitgebreid wagenpark met 15 personen auto's, 5 vrachtauto's, 

1 touringcar, 6 motoren, 6 bromfietsen en voor het E rijbewijs diverse aanhangers. 

 

4. Waarom sponsor bij de sportvereniging DESS ? 

Wij zijn eigenlijk al jaren sponsor bij DESS, de reden daarvan is dat wij de regionale verenigingen 

graag ondersteunen middels sponsoring. Wij zien zelf in de sport van onze kinderen, dat zonder 



 

ODESSA                                                                                                                                2 

sponsoring, het heel lastig is om je staande te houden. Daarnaast is sponsoring mede de motor van 

elke vereniging. Door deze giften kunnen de vrijwilligers ontstane ideeën realiseren, zoals nu met 

dat boardingveldje. 

 

5. Waarvoor kunnen leden van DESS bij Verkeersschool van Vugt terecht ? 

Eigenlijk voor iedere categorie, bieden wij een kwalitatief hoogstaande rij-opleiding. Wij 

onderscheiden ons doordat wij alles vanuit de back office regelen, zodat er tijdens de kostbare 

rijles de focus puur op de kandidaat ligt en niet op administratieve zaken. Ook mensen met rij- 

faalangst of als de theorie wat vervaagt is, kunnen bij ons terecht. Op ieder gebied hebben wij 

namelijk gediplomeerde specialisten, die dan zorg dragen voor een juiste bijscholing. 

 

6. Wat ik verder nog kwijt wil... 

Verkeer is, in tegenstelling tot het voetbal géén spelletje. Hierdoor is het belangrijk dat een 

potentiële kandidaat bewust is dat kwaliteit en veiligheid een prijs heeft. Door dit interview hopen 

wij dat iedereen weet, dat wij kwaliteit en vakkundigheid zeer hoog in het vaandel hebben staan.  

Wij willen dit graag over brengen aan onze huidige en toekomstige leerlingen, zodat zij met een 

veilig gevoel aan het verkeer kunnen deelnemen. 

 

 
 

                                                                                      Martijn en Brigitta van Vugt voor hun pand 

 

Johnny Jacobs 

N.B. Na dit seizoen gaan we weer verder met deze rubriek omdat we merken dat de leden 

het leuk vinden om te lezen en de sponsoren blij zijn met deze extra aandacht. We merken 

ook dat dit onze onderlinge band hechter maakt en dat er ook sponsoren bij zijn, die graag 

de Odessa blijvend willen volgen. Kortom, alleen maar winnaars.  

Ik wens u allen een hele prettige vakantie toe en graag weer tot het volgende seizoen. 
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Agenda 
 

 
  

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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Van de bestuurstafel 

Schoonmaak coördinator gezocht 

Bij onze vereniging wordt er elke maandagavond in ons clubgebouw 

trouw en netjes schoongemaakt door een aantal enthousiaste meiden/ 

dames. Toch zou het nog prettiger zijn als zij een regulateur/ 

coördinator zouden hebben die eventuele roostergaten (b.v. bij vakantie 

of afwezigheid) kan voorkomen. Ook een klein oog voor detail kan soms 

prettig en handig zijn.  

Maar ook andere schoonmaakwerkzaamheden wil coördineren? Zoals 

ramen lappen, reclameborden schoonmaken. 

Wie o wie ziet zichzelf als onze nieuwe schoonmaak coördinator? Meld 

je dan gauw aan bij Afra Appel of een ander bestuurslid.  

Helpt u ons? 

 

Mededelingen : 
 

KLEDING DESS. 
  

Een ieder die nog kleding van DESS in zijn bezit heeft (wat niet bij jou thuis hoort), deze 

graag bij mij inleveren. 

  

Afra Appel        tel. 591803 

 

Coördinator kantinediensten. 
 

Gezocht: coördinator voor de kantinediensten voor de zondag. 
 

Inlichtingen bij Afra Appel  tel. 591803 

 
 

Klussendag 16 Augustus 2014 
 

Opgelet! Zaterdag 16 augustus vindt de jaarlijkse klussendag plaats. Vanaf 10 uur gaan de 

handen uit de mouwen. 

Voor catering wordt gezorgd! 
 

Graag nodigen we iedereen met een Dess-hart hiervoor uit, ook ouders van junioren zijn van 

harte welkom. 
 

Dus noteer alvast in de agenda zaterdag 16 augustus!!!!! 

 

Bestuur  
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Always Forward ME2-DESS ME1 

 

De berichten waren slecht, maar we moesten voetballen op kunstgras, dus dat 

gaat gewoon door. De eerste helft liep het niet zo erg, we stonden al snel achter. 

Gelukkig maakten we (mariët) nog wel een doelpunt. De tweede helft ging een 

heel stuk beter en maakten we nog 2 doelpunten (myrthe en eigen doelpunt) en 

AF scoorde nog maar 1 keer. Wel verloren, maar toch goed revanche genomen. 

Vorige week tegen West-Frisia was de coach afwezig, en werd er met maar liefst 

4-0 gewonnen (3 keer myrthe en 1 keer noa). Daardoor is de laatste plaats 

overgegeven aan VVS. Volgende week nog 1 keer winnen om het goede gevoel 

vast te houden! 

We gaan bij de vrouwen van Ajax kijken hoe zij dat doen, voetballen. Want bijna 

is het zover, a.s. vrijdag 16 mei gaat de ME1 naar Ajax Amsterdam als mascottes 

bij de wedstrijd AJAX VR – FC ANTWERP VR. En ze hebben er heel veel zin 

in! De wedstrijd wordt gespeeld op het jeugdcomplex de Toekomst om 19.30 

uur en is gratis te bezoeken. 
 
 
 
 
 
 

Hoofdprijs Loterij 
 

Hier even een berichtje van een heel blij 

meisje. Inge vierde vandaag haar 

verjaardag met kleinere broertje Mike en 

tot onze verrassing stonden er ineens twee 

dames voor de deur die de hoofdprijs 

kwamen uitreiken aan Inge. 

Een mooier cadeau kon ze natuurlijk niet 

krijgen op haar verjaardag. Ze had uit haar 

spaarpot een lootje betaald aan Jordi, toen 

wij zeiden dat er eigenlijk alleen grote 

mensen prijzen te winnen waren, zei Inge 

maar er is ook tablet te winnen en die wil 

ik heel erg graag en zo het gebeurde. 

 

Namens Inge heel erg bedankt voor de 

mooie tablet! 

 

Groetjes Familie Stins 
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De toernooien van DESS MC1 

Aan het eind van het seizoen volgen de toernooien. Voor ons maar liefst 2 in een weekend. 

Op vrijdagavond het toernooi bij FC Medemblik, waar we al een aantal jaren naartoe gaan, e 

op zondag het toernooi bij Westfriezen. Een gezellig weekend dus. 

 

Op vrijdag speelden we 3 wedstrijden van 30 minuten. De eerste tegen Always Forward MC2, 

waar we in de competitie al van gewonnen hadden. Ook nu lukte dat. Door doelpunten van 

Karlijn, Irene en Mandy werd het 3-0 voor ons. In de tweede wedstrijd speelden we 0-0 tegen 

FC Medemblik. De wedstrijd waren we snel vergeten, maar de knie van Irene niet. Op het 

kunstgras verloor ze zo ongeveer alle huid die op de knie zat. Dan denk je dat ze dit toernooi 

niet meer meedoet, maar zo werkt dat niet bij de familie Slagter. Er wordt iets ontsmettends 

op gespoten, de tanden gaan op elkaar en we voetballen door! De laatste wedstrijd was 

namelijk de beslissende wedstrijd. Wij stonden, net als FC Medemblik op 4 punten, 

Wieringermeer (de laatste tegenstander) stond op 3. Op doelsaldo bleven we FC Medemblik 

tot dan toe voor. De opdracht was dus simpel: winnen van Wieringermeer met zoveel 

mogelijk doelpunten. Wieringermeer was echter een fysieke tegenstander, die best aardig kon 

voetballen. Het lukte ons nauwelijks om kansen te creëren en toen de scheidsrechter aangaf 

dat de laatste minuut inging stond het nog steeds 0-0. Het viel te verwachten dat FC 

Medemblik makkelijk van Always Forward zou winnen, dus het zag er niet best uit. Het werd 

nog veel slechter toen Wieringerwaard met een mooi afstandsschot zelfs op 1-0 kwam. Nu 

stond Wieringermeer qua punten ook boven ons, dus leken we zelfs nog derde te gaan 

worden. We kregen nog een mogelijkheid van de scheidsrechter en Irene had besloten dat ze 

niet voor niks met een pijnlijke knie het veld in was gekomen. Ze zette nog een keer aan, 

passeerde 3 tegenstanders en gaf de bal op Valerie, die alleen nog maar binnen hoefde te 

tikken. Toch nog 1-1, maar we gingen ervanuit dat het niet genoeg was, totdat de uitslag van 

de andere wedstrijd binnen kwam: FC Medemblik had ook 1-1 gespeeld, waardoor wij dus op 

doelsaldo de eerste prijs meenamen. Een schitterende ontknoping.  

 

De zondag begon bij Marloes thuis. Zij was jarig deze zondag, dus kon helaas niet mee. Wij 

kwamen echter wel even een stukje taart halen (zonder dat Marloes hiervan af wist) en 

natuurlijk feliciteren. Hierna kwamen we er in Zwaag achter dat we 3 wedstrijden op 

kunstgras speelden. Na vrijdag hadden we daar geen goede ervaringen mee. Uiten het feit dat 

kunstgras niet goed is voor je knieën, ellebogen enz. stuitert de bal ook veel, rolt ie hard en is 

het dus lastig voetballen. Dit bleek it de uitslagen in onze poule. In alle wedstrijden van onze 

poule werd bij elkaar opgeteld maar 2x (!) gescoord. Ons lukte dat niet. We speelden 2x 0-0 

en verloren 1x met 1-0. Hiermee werden we gedeeld 3
e
. Westfriezen MC2 werd met 3x 0-0 2

e
 

in de poule. Alleen Westfriezen MC1 wist 2x met 1-0 te winnen, dus zij wonnen het toernooi. 

Waar het vrijdag toernooi vol met mooie aanvallen, fel verdedigen en spannende wedstrijden 

zat, was het hier vooral vaak ingooien, veel achterballen schieten en hopen dat de bal een 

keertje goed valt (stuitert). Kunstgras is misschien een prachtige uitvinding, het voetbal wordt 

er niet leuker door en het spel zeker niet sneller. Gehoord van een speler: “Gelukkig trainen 

we dinsdag weer bij DESS, daar hebben we tenminste gras.”  

Jelle  
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Het seizoen van DESS MC1 
Het was dit seizoen voor het eerst dat we als MC1 speelden. 8 Van de 16 spelers waren qua 

leeftijd nog geen C-junior, dus zou het wel eens zwaar kunnen worden. Achteraf viel dit 

allemaal reuze mee. We hebben het in de competitie goed gedaan en konden elke wedstrijd 

goed meekomen.  

Voor de winterstop zaten we in een poule van 12 teams. Het doel was om bij de eerste 6 te 

eindigen, zodat we na de winterstop met de bovenste 6 teams in een nieuwe poule zouden 

komen. Uiteindelijk werden we 7e.  

Na de winterstop dachten we in een poule te komen met de onderste 6 teams. Hiervan zouden 

wij dan de sterkste zijn, dus een kampioenschap leek eraan te kunnen komen. De KNVB 

besloot echter een aantal poules door elkaar te husselen, waardoor we bij 4 nieuwe teams in 

de poule kwamen en bij Spartanen, die 6
e
 waren geëindigd voor de winterstop.  

We begonnen tegen Westfriezen, wat achteraf de zwakste uit de poule bleek te zijn. Na een 3-

0 achterstand kwamen we terug tot 3-3, kwamen zelfs 3-4 voor te staan, maar uiteindelijk 

werd het 4-4. Daarna speelden we met windkracht 10 tegen Andijk. De eerste helft hadden wij 

storm mee en kwamen we 1-0 voor, de tweede helft zijn we niet over de middenlijn geweest, 

maar scoorde Andijk ook niet.  

Daarna kwam Spartanen naar ons toe. Spartanen was voor de winterstop iets beter dan wij, 

maar nu hadden ze geen schijn van kans en combineerden we ze helemaal scheel. 3-1 werd 

het en de complimenten kwamen zelfs van de tegenstander.  

We stonden nu gedeeld eerste, samen met Oosthuizen. Dit was ook meteen de volgende 

tegenstander. Oosthuizen was iets beter dan wij, maar op inzet hielden we het lang op 0-0.  

3 Minuten voor tijd verloren we echter alsnog door een buitenspel doelpunt. Erg jammer om 

op die manier te verliezen als je zo hard gewerkt hebt voor een gelijk spel. De week daarna 

maakten we dat gevoel alweer goed door met mooie combinaties en veel doelpunten 

Westfriezen nu wel te verslaan: 5-0. Hierna volgden gelijke spelen tegen Spartanen (1-1) en 

WSW (4-4), waarna we verloren van WSW (2-4) en wonnen van Andijk (3-2). Op de laatste 

speeldag was Oosthuizen al kampioen, maar wilden we toch graag revanche voor de 

nederlaag in Oosthuizen. Als we deze wedstrijd zouden winnen zouden we ook tweede 

worden in de competitie. Al deze ingrediënten hielpen mee er een fantastische wedstrijd van 

te maken. Oosthuizen had geen schijn van kans en werd met 4-1 verslagen. De tweede plaats 

was dus binnen en we waren de enige die van Oosthuizen hadden gewonnen deze competitie.  

Dat de beste wedstrijd aan het eind werd gespeeld was, denk ik, geen toeval. Het hele seizoen 

was de trainingsopkomst erg goed. Op 48 van de 65 trainingen zijn er 12 spelers of meer 

geweest. Hierdoor konden we dus bijna elke training met z’n allen trainen op de dingen die 

we wilden verbeteren. Ook hoefden we nooit een partijtje van 3 tegen 3 te spelen aan het eind, 

maar konden we altijd minimaal 6 tegen 6 spelen, waardoor we elke week weer een stukje 

beter werden. Dit was erg goed te zien in de wedstrijden. Aan het eind van het seizoen leidde 

dat dus tot de 4-1 op Oosthuizen.    

 

Achterin staat Anna op doel. Ze is vooral goed in het uit haar doel komen en dan de bal 

tegenhouden. Ze wordt achterin geholpen door laatste man Tess, die de hele verdediging 

aanstuurt. Mocht er een tegenstander doorbreken, grijpt ze in en voorkomt ze gevaar van de 

tegenstander. Als Tess er niet is, neemt Margot deze taak over en hoor je de aanwijzingen luid 

en duidelijk over het veld gaan. Lois is de vaste voorstopper. Ze heeft haar eigen mannetje 
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altijd wel onder controle, dus heeft ze tijd over om anderen te helpen. Als er links of rechts 

een tegenstander een sprint inzet, doet Lois dat ook en snijdt ze de aanvaller af. Samenwerken 

gebeurt dus volop in de verdediging. Sabine, Bente en Noa staan meestal links- en 

rechtsachter en zonder dat je iets zegt weten zij inmiddels wat ze moeten doen. Sabine 

ontwikkelt zich van een klein schattig meisje tot een verdediger die behoorlijk irritant is voor 

de tegenpartij. Bente gebruikt haar hele lichaam om de tegenstander een beuk te geven of de 

bal weg te krijgen, terwijl Noa het juist moet hebben van goed kijken en op het juiste moment 

haar been uitsteken. Verdedigen kun je dus op meerdere manieren doen.      

Het middenveld is in de loop van het seizoen steeds beter op elkaar ingespeeld geraakt. 

Karlijn zet de lijnen uit als mid-mid, Marloes verzet bergen met werk als linkshalf en Lisa 

lanceert met haar harde en gerichte schot de spitsen. Ondertussen schieten ze alle drie zelden 

een bal zomaar ergens heen. Er wordt rustig overgespeeld, totdat er een kans is om op doel te 

schieten of een spits aan te spelen.  

Wedstrijden win je pas als je scoort. Daarvoor hebben wij verschillende mogelijkheden. Op 

links staat Irene. Ze kan dribbelen als de beste en scoort dan ook veel. Als het even niet loopt 

bij ons gaan de ballen automatisch naar Irene en dan komt het meestal alsnog goed. Op rechts 

staat onze supersprinter. Niemand in ons team is zo snel als Sandra. Waar Irene het op links 

met een dribbel doet, gebruikt Sandra haar snelheid als wapen. Eenmaal bij de achterlijn volgt 

steeds vaker een prima voorzet, waaruit vaak is gescoord dit seizoen. Dat scoren uit 

voorzetten gebeurt vaak door Valerie. Grootste kwaliteit van Valerie is op de goede plaats 

staan. Dit lijkt heel makkelijk, maar als ze er een keer niet is blijkt pas dat lang niet iedereen 

dit kan. Ze maakte 12 doelpunten dit seizoen. Merel is op alle plaatsen voorin te gebruiken. 

Als beginner heeft ze vooral ontzettend haar best gedaan, door veel energie te gebruiken in 

elke wedstrijd. Gaandeweg het seizoen heeft ze steeds beter door gekregen hoe het spelletje 

werkt. Wie heeft meegeteld mist nog 1 speler. Mandy hoort bij alle linies, want ze is overal 

inzetbaar. Ideaal voor een coach. Met dit team wonnen we ook nog eens het toernooi bij FC 

Medemblik. Toch nog een prijs dit seizoen! 

 Naam Aantal keer 

getraind 

In procent Aantal keer 

afwezig 

Wedstrijden 

gespeeld 

Doel- 

punten  

Man v/d 

wedstrijd 

Karlijn Nijland 65 100 % (!) 0 24 6 3x 

Lisa de Niet 64 98 % 1 25 7 1x 

Sabine Alkema 63 97 % 2 23 - 4x 

Sandra Burrei 58 89 % 7 25 6 - 

Marloes Keesom 58 89 % 7 24 1 1x 

Noa Vlaar 58 89 % 7 23 - 2x 

Valerie Reus 56 86 % 9 25 12 2x 

Lois Karsten 56 86 % 9 25 - 1x 

Margot Smit 52 80 % 13 24 - 2x 

Irene Slagter 52 80 % 13 25 30 1x 

Bente Sas 49 75 % 16 23 - 1x 

Merel Sas 45 69 % 20 21 4 1x 

Tess Karsten 43 66 % 22 21 - 2x 

Mandy Vlaar 43 66 % 22 19 1 1x 

Anna Hovenier 35 54 % 30 20 - 1x 

Anne van Helden 15 23 % - 5 - - 
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DESS - VOETBALWEEK 2014 

 

De afsluiting van het seizoen 2013/2014 zit erop. We kijken terug op een geslaagde week met 

redelijk tot zeer goed weer en van redelijke tot zeer goede successen op sportief gebied. 

De opkomst was goed (buiten de eigen Dess’ers troffen weer een heel aantal oud-leden, die 

op de gezelligheid afkwamen evenals een aantal mensen van andere verenigingen), de sfeer 

was goed en het bier smaakte -zo te merken- ook goed.  

 

Hier en daar een regenbuitje voor het gras is natuurlijk niet erg. De ergste stortbui deze week 

trof de jeugd (C/MC/D) op donderdagavond, waar we in vijf minuten tijd tot op de laatste 

draad nat werden. Maar een beetje voetballer laat zich daar niet door weerhouden: onze jeugd 

dus ook niet. 

 

Om de Simon Conijn Penalty-bokaal werd ook dit jaar weer eervol gestreden. 

 

Even op een rijtje, de winnaars: 

 

F2:     F1:    ME1: 

     1.  Timo Kan   1. Cas Ursem   1. Myrthe Vlaar 

     2.  Jeffrey Kan   2. Lars op den Kelder  2. Wies Wagemaker 

     3.  Perry Appel   3. Jesse de Boer  3. Megan Verhoeven 

 

     D1:                C1:         MC1: 

1. Wout Bruins   1. Huub Alkema  1. Lisa de Niet 

2. Gijs Singelenberg  2. Klaas Godfriedt  2. Irene Slagter 

3. Max v.d. Struis  3. Sam Schipper  3. Karlijn Nijland 

 

Dames:    Heren: 

1. Iris Beerepoot   1. Robin Bontekoning 

2. Tessa Bos   2. Matthieu Bruinsma 

3. Charlotte Admiraal  3. Mattz Brandhoff 

 

 

Hierbij aangetekend dat keeper Stefan Punter van Westfriezen , die – samen met onze eigen  

Ronald ten Pierick- de finale-penalty’s keepte bij de dames en de heren, oprecht meldde dat 

onze dames veruit beter penalty’s schoten dan de gehele mannelijke Westfriezen-selectie bij 

elkaar. En dat zegt dan misschien net zoveel over de Westfriezen-heren als over onze dames. 

Maar dames: dit compliment nemen we gewoon aan. 

 

Verder een opvallend feitje, te vinden in het rijtje van de D1, waar de winnaar Wout is, die 

afgelopen seizoen voor de F1 uitkwam (bij gebrek aan E’s): dat belooft nog wat voor de 

toekomst! Hij werd overigens bijzonder sportief aangemoedigd door de D-spelers.  
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Elke avond de loterij met de nodige prijzen, geschonken door velen, waarvoor onze dank. 

Deze week was de loterij ook goed te volgen, mede door de bemoeienissen van Frank 

Broers, die de apparatuur onder handen nam. Ook dank daarvoor. 

Het gehele aantal mensen, dat heeft meegewerkt aan het welslagen van deze week is 

overigens te groot om te noemen, dus: iedereen bedankt! 

 

De zaterdag werd echt een feestdag. We begonnen met de wedstrijden tussen de F, ME en 

D-jeugd tegen hun ouders. Wat een nog niet ontdekt talent tussen die ouders! Maar … ze 

moeten wel komen trainen, want ze konden het niet winnen van onze Dess’ers. 

 

De jeugd-wedstrijden van het toernooi werden gespeeld en afgerond, met een patatje toe, 

waarna de senioren hun toernooi-resultaten konden beslissen, ook met een patatje toe. 

Tussendoor werd het Dirk-Broers-plein geopend:  Dirk’s familie onthulde het bordje na 

een mooi gesproken woordje van vice-voorzitter Tom Beuker. 

 

En passant werd het echtpaar De Boer (Ron en Elly) uitgeroepen tot de vrijwilligers van 

het jaar en won Jordi Stins’s zusje Inge de hoofdprijs in de verloting … op haar 

verjaardag! 

 

Na de wedstrijden was daar Kevin Slooten, een jongen die, behalve goed voetbalt, ook 

goed een muziekje kan opzetten en daarmee een uitstekende sfeer creëert voor een 

fantastisch slotfeest, dat doorging tot ver na middernacht. 

 

Wij kijken terug op een geslaagde week. Iedereen, die nieuwe ideëen of verbeterpunten 

heeft voor volgend jaar: meld het bij één van ons. 

 

Iedereen bedankt voor het meedoen, prettige vakantie en tot volgend seizoen. 

 

Delia, Sanne, Nico, Ronald, Marijke en Anita 
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                  Opening Dirk Broers plein 

Afgelopen zaterdag tijdens de voetbalweek is onder grote belangstelling het Dirk Broers plein 

officieel geopend.  Een groot deel van de familie van Dirk was hierbij aanwezig.  

Door Tom Beuker werd even stil gestaan bij hetgeen wat Dirk allemaal voor onze vereniging heeft 

betekend en waarom dit het moment was om het Dirk Broers plein te openen. Vervolgens hebben 

Delia Bakker namens Dames 1 en de zus van Dirk Broers het plein officieel geopend. Hierna nam Arie 

Schouten nog even het woord waarin hij vertelde over het opruimen van de woning van Dirk en alles 

wat daarbij tevoorschijn was gekomen. Hierbij zat ook iets tussen dat hij terug wilde geven aan Dess, 

namelijk The Broers Brothers shirts waarin DESS-senioren enige jaren in hebben geschitterd. Het 

bestuur gaat zich beraden wat zij met deze unieke shirts gaan doen.  

Met het Dirk Broers plein op ons sportcomplex leeft de warme herinnering aan een markant DESS-er 

op een passende wijze voort. 
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DESS-JEUGD ALGEMEEN: 

 

Indelingen van teams, trainers en begeleiders voor het seizoen 2014/2015 zijn ongeveer 

bekend en zullen in de eerste Odessa na de vakantie worden vermeld, evenals de 

trainingstijden.  

Wat nu al gemeld kan worden is het volgende: 

We spelen volgend seizoen met een B1 (op zondag), een C1, een MC1, een E1, een ME1, 

een F1 en misschien later in het seizoen nog met een F2. Er zullen niet heel veel 

verrassingen zitten in de bezetting. 
 

De trainingen beginnen weer  in de week dat de basisscholen weer beginnen, tenzij je 

trainer iets anders met je afspreekt. In dat geval word je persoonlijk benaderd. 
 

Voor de meisjesteams ME en MC: 

We hebben ingeschreven voor een toernooi bij VVS in Spanbroek in het weekend van 

15/16 augustus. (ME1: 15 aug – 11.00 tot 13.10 uur; MC1: 16 aug – 16.00-18.00 uur). 

We hebben echter nog geen details terug ontvangen. Hou s.v.p. rekening met deze datum: 

we laten zo snel mogelijk (via de coaches Sandra en Jelle) weten welke berichten van 

VVS komen. 

      Aan jeugd-BEGELEIDERS EN TRAINERS  van afgelopen en komend seizoen: 

 

We willen graag bijeenkomen op vrijdag 27 juni om 20.30 uur in de Dess-kantine. 

Als je niet \kunt (of wilt) komen: laat het even weten (Anita: 599033). 

 

 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie. 

De jeugdcommissie: Roland, Maickel en Anita 
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DESS F1 EN F2: 

 

 

We hebben een heerlijk seizoen achter de rug met onze allerjongsten, zowel de F1,als de 

F2, als de mini’s. Wat een fijn groepje kinderen. 

 

Wat betreft de trainingsopkomst: daar waren Marijke en ik, en ook Robbert (trainer van de 

mini’s) bijzonder blij mee. We hebben dat voor dit seizoen eens bijgehouden (voor F1 en 

F2), zomaar uit nieuwsgierigheid. En de resultaten: die laten we hieronder zien. Volgens 

mij kan onze seniorenselectie-trainer hier erg jaloers van worden. Daar komt-ie, Ruud: 

 

Aantal gegeven trainingen F1 (2x per week):  59 

Aantal keer aanwezig: 

 

Jesse de Boer  58 

Wout Bruins  57 

Jordi Stins   57 

Cas Ursem  56 

Daniel Huisman  55 

Seth van Diepen  50 

Lars od Kelder  50 

Stijn od Kelder 

(hulptrainer)  22 

 

Aantal gegeven trainingen F2 (1x per week): 33 

Aantal keer aanwezig: 

 

Siebe vd Zee  30 

Nick Oks   30 

Dave Zuydam  29 

Jeffrey Kan  29 

Karel van Leeuwen 29 

Timo Kan   28 

Perry Appel  12 

Luuk Bregman   8 

Mike Stins    5 

Julia Huisman   3 

Maarten Bruins   2 

Wes van Diepen   1 

 

(de laatste zes zijn later in het seizoen ingestapt). 

 

Heel goed, jongens (en meisje). 
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Volgend seizoen zullen de coaches Maickel de Boer (F1) en Erwin Kan (F2) plaats maken 

voor Bas op den Kelder (E1) en Ruud van Leeuwen (F1). Erwin en Maickel: heel erg 

bedankt voor jullie tijd, betrokkenheid en vakkundige bijdrage. 

Marijke zal bij de trainingen van de E1 betrokken blijven en Anita bij die van de F1, 

verdere aanvullingen volgen nog. 

 

Robbert stopt met de training van de mini’s, deze worden volgend seizoen wel weer 

gegeven. Robbert: enorm bedankt voor je inzet. 

 

Wat betreft de F1: Zowel Maickel (coach) als Anita (trainer) zullen niet meer met de F1 

van nu te maken hebben als ze straks E zijn. En dat vinden we eigenlijk helemaal niet 

leuk. Natuurlijk zullen we jullie blijven volgen. 

We willen echter ook graag een leuke afsluiting met elkaar in de vorm van een 

strandtraining op vrijdag 27 juni (direct na school). Het is wel de bedoeling dat iedereen 

mee gaat (dus: de zeven van het team plus Dave), dus als je op die dag niet kunt: laat het 

direct even weten, dan proberen we een andere dag. 

 

Alle F’ers, mini’s en hun ouders: een hele prettige vakantie gewenst en tot volgend 

seizoen.   

 

Anita van Arem 

 
 


