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Van de Voorzitter
Beste leden,
“Zomaar wat cijfers”
Misschien een vreemde inleiding, maar ik had in het vorige stukje beloofd, om wat meer van de
lopende en gedane zaken aan u te melden. Hier geef ik graag gehoor aan, want het is voor de
meeste van u soms niet altijd even duidelijk wat het bestuur allemaal aan het doen is. Ik zal er een
paar van die acties opnoemen en dit zal u dan misschien weer een herkenningspunt geven.
Als u vandaag de dag aankomt bij het Sportpark, ziet u dat de gemeente alle struiken kort heeft
gesnoeid. En na het hek ziet u aan de linkerzijde een lantaarnpaal, hier is een nieuwe kap op
gekomen waaruit nu wit licht straalt. Dit, zodat de jeugd en andere leden veilig naar huis terug kan
gaan (reparatiekosten 310 euro). Nu we het toch over kosten hebben; heeft u er enig idee van hoe
hoog de energie nota is die wij elke maand betalen aan de Nuon? Welnu, dit is rond de 600euro en
dan hebben wij zelfs nog een voordelig tarief. Elke minuut dat op het trainingsveld de 8x 500Watt
lampen (250 euro per lamp) minder branden, geeft al een besparing voor onze club. Daarom denkt
uw bestuur ook alvast na over LED verlichting. Over verder besparen gesproken; de gemeente heeft
ons, naast de betonnen paaltjes (die eerder bij Asonia Andijk stonden), ook een kleine
tegemoetkoming geschonken. Zo kunnen we in elk geval al de afgebrokkelde paaltjes vervangen. Op
het B-veld komen ook wat paaltjes en borden aan “de Koeientuin” zijde. Dit, om niet steeds de bal
uit te sloot te hoeven halen, aldus JP.
De gemeente vertelde ons reeds eerder, dat wij als vereniging best laag zitten met onze contributie.
Wij verklaarden aan hen dat wij sporten voor een ieder betaald willen houden. In ogenschouw
nemende dat ‘onze jeugd’ en senioren in gesponsorde kleding loopt, zou een kleine verhoging
kunnen. Een 15 euro per jaar lijkt ons een moeilijke, maar niet een onlogische stap om als vereniging
de lopende en komende zaken te betalen. Reken eens uit, een voetbalseizoen duurt ongeveer 10
maanden. Per maand betaalt u dus 7,50 euro, dat is nog geen 2 euro per week voor minimaal 1x
trainen en 1x competitievoetballen. De afdracht aan de KNVB door DESS is elke maand 490 euro, ook
dat mag x 10.
Maar goed, wat staat er verder nog op de rol? Nu staat de renovatie van alle kleedkamers al in de
picture; sinds het behaalde kampioenschap van de ME1 en de MC1, zullen de ‘dames in spee’ ook
vanuit de vereniging beloond worden. Zij gaan straks op pad, om de door hun felbegeerde
kleedkamer 3 met enige nuttige damesartikelen aan te kleden. U moet dan denken aan
handdoekhaakjes, planchetje, spiegel etc. etc. Uiteraard gaat iemand van het bestuur mee om het
budget in de gaten te houden en de voorgestelde artikelen te toetsen.
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Vernielingen; ook heeft uw vereniging te maken met vernielingen en dit is jammer om te
constateren. Zo is de dug-out aangereden, een stuk uit de buitenmuur bij de scheidsrechters kapot
en is het hekwerk tussen de school/ zwembad op diverse plekken open geknipt. Ondanks eerdere
herstel werkzaamheden van de leden, wordt het elke keer toch weer stukgemaakt en dat is jammer.
Het is te hopen dat als volgend jaar een boardingveldje aangelegd is, dat wij verschoond blijven van
dit soort nutteloze vernielingen. Ik ga er vanuit dat iedereen een extra oogje in het zeil houdt.
Er is ook weer vergadert met de andere 12 verenigingen in de gemeente Medemblik. Dit was op
initiatief van Dirk Poot (Vz. ALC), Tom Beuker en ondergetekende. Plaats van vergadering was
ditmaal de bestuurskamer van s.v. DESS. Hier is ‘ons bedachte plan’ uit de doeken gedaan, wat wij
als vereniging menen te moeten doen, om op lange termijn te overleven. Dat dit niet voor elke
vereniging geldt, bleek wel toen wij de reacties hoorden. Maar nog meer werd duidelijk dat voor
bijna elke vereniging ‘maatwerk’ nodig wordt om tot enige harmonisatie te komen. En dat blijkt een
lastigere stap dan verwacht.
Gezondheid is een groot goed; vandaar vanuit het bestuur beterschapswensen voor scheidsrechters
Cor Wester & Wiegert Kistemaker, Trainer Jelle van IJperen en Coach Jolanda Karsten. Dat jullie
allen maar snel mogen herstellen.
Het is weer 23 december als deze laatste Odessa van 2014 wordt gedrukt door Jan & Eveline
Keeman. Zomaar twee namen van de vele vrijwilligers die er bij DESS rondlopen. Om hen en alle
andere vrijwilligers te bedanken, zullen wij eind januari een fantastische entertainment avond
organiseren.
Maar niet alleen de vrijwilligers worden uitgenodigd, ook de andere motoren van de vereniging (de
sponsoren) worden op deze avond verwacht met hun partner. Geef ons de gelegenheid om een ieder
te bedanken voor uw fantastische steun. Ik hoop u in grote getale te zien op de nieuwjaarsreceptie
van 4 januari of anders op 31 januari 2015.
Rest mij dan niet anders meer dan u hele fijne feestdagen toe te wensen. Geniet van elkaar en uw
naasten, want voor je het weet is het jaar weer om. Voorzichtig met het eventuele vuurwerk en
alvast een gezond en sportief 2015.
Johnny Jacobs

NIEUWJAARSWEDSTRIJD
4 januari 2015
Het programma:
11.00 uur Ontvangst spelers met koffie
12.00 uur Wedstrijd DESS Dames 1 – DESS Dames 2
13.00 uur Wedstrijd DESS1 – OUD DESS jaren ’90
14.30 uur Aanvang nieuwjaarsreceptie
Inlichtingen: Afra en André Appel tel. 591803

Het bestuur van sv DESS, wenst jullie

Een gezond en sportief 2015
ODESSA
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
Zondag 11 Januari Thuis
veld tijd

vertrek

wedstrijdnr

wedstrijd

Scheidsrechter/ rijders

Zondag 11 Januari Uit
veld tijd
10.00
12.00

vertrek
9.00
10.30

wedstrijdnr
155044
115032

Uitslagen zondag 21 December

wedstrijd
VVS’46 DA1 – DESS DA1
IVV DA1 – DESS DA2

Scheidsrechter / rijders
BEKERWEDSTRIJD

Uitslagen Zaterdag 20 December
DESS MC1 – Zouaven MC2

13-0

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

ODESSA

3

Agenda 2014/2015
Zondag 4 januari

Nieuwjaarsreceptie

Dinsdag 13 januari

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Zaterdag 31 januari

Sponsor- en vrijwilligersavond

Dinsdag 10 februari

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Dinsdag 10 maart

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Dinsdag 7 april

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Dinsdag 12 mei

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

Maandag 1 t/m zaterdag 6 juni

Voetbalweek

Dinsdag 9 juni

Bestuursvergadering van 20:00 – 22:00 uur.

BALSPONSORING
Het vinden van sponsors van een wedstrijdbal voor DESS 1 begint vruchten af te werpen!
Na de eerste gulle gever, kunnen we de volgende schenkers van een bal bekendmaken:
De bal voor DESS1 - Flevo 1 werd gesponsord door Jan Visser
De bal voor DESS1 – Petten 1 wordt gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar
De bal voor DESS1 – GSV 1 wordt gesponsord door Klaas Helder
De bal voor DESS1 – Schellinkhout 1 wordt gesponsord door VRS Van Vugt
Grote vraag is nu:

Wie werpt zich op als balsponsor voor een van de volgende thuiswedstrijden????
Wil je DESS 1 bij deze of een volgende thuiswedstrijd voorzien van een nieuwe wedstrijdbal? Neem
dan contact op met Jan Peter Bos! Bel: 06-52199400 of mail: janpeterbos@hotmail.com.

Uiteraard zijn we ook heel erg blij met balsponsoren voor de andere teams.
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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.
Het bestuur.
Dinsdag 3 februari 2015
Armand Weldam
Frederik van der Ven
Harm op den Kelder
Huub Alkema
Marco Kremer
Remco Swier
Robin Bontekoning
Thom van Schagen

Dinsdag 3 maart 2015
Jan Korver
Junior Karel
Kevin Slooten
Luuk Bontekoning
Rob Vlaar
Ruben Kool
Thijs Swier
Vincent Vriend

Kantinelijst MC1
4 Januari

Mandy Vlaar en Irene Slagter

1 Maart

Valerie Reus en Lisa de Niet

22 Maart

Sandra Burrei en Tess Karsten

19 April

Anna Hovenier en Noa Vlaar

3 Mei

Cynthia Henneke en Karlijn Nijland

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. 17:30 uur.
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Beste lezer,
Bij s.v. DESS zijn er talloze vrijwilligers bezig om de vereniging zo goed mogelijk te laten draaien. Denk hierbij aan
de bestuurstaken, het organiseren van diverse toernooien, het kantinepersoneel en het onderhoud van het
gehele gebouw en terrein.
Uiteraard kunnen deze vrijwilligers niet álle taken uitvoeren en zijn wij daarom op zoek naar vrijwilligers voor
onderstaande vrijwilliger functies:
•

Schoonmaakcoördinator
Bij de vereniging wordt er elke maandagavond door een aantal enthousiaste
meiden/dames het clubgebouw schoongemaakt. Het zou prettig zijn als zij een
coördinator kunnen aanspreken voor bijvoorbeeld vragen en voor
roostergaten (vakantie, afwezigheid). Je hoeft niet iedere maandagavond
aanwezig te zijn, maar je houdt soms een oogje in het zeil en fungeert als
aanspreekpunt voor deze meiden/dames.

•

Kantinepersoneel
Op de zaterdag en zondag is de kantine geopend. Wie heeft er zin om eens in de zoveel tijd in de
kantine te staan?

•

Kantinecoördinator voor de zondag
Om alle vrijwilligers die graag in de kantine willen staan te laten weten wanneer zij verwacht worden,
moeten er planningen worden gemaakt en ben je aanspreekpunt voor deze vrijwilligers. Dit geldt alleen
voor de zondagploeg.

• Klusjesteam op maandagochtend
Vanaf heden gaan Cor Vlaar en Marja Kool iedere maandagochtend in de even
weken van 09:00 uur tot maximaal 12:00 uur klusjes uitvoeren op het
sportcomplex. Denk hierbij onder andere aan ramen lappen en
onderhoudsklusjes. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die dit team voor een paar
uurtjes wil komen versterken.
22 december is de volgende ochtend, dat we aan de gang gaan.
Je hoef niet alle keren te komen, als je tijd heb mag het.
Ken jij of ben jij iemand die het leuk vindt om een van bovenstaande vrijwilligerstaken op zich te nemen? Of wil
je meer informatie? Neem dan contact op met Afra Appel via 0229-591803.

Hartelijke groet,
Bestuur s.v. DESS
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DESS MC1 winterkampioen
We begonnen dit seizoen als 2e jaars C-junioren. Dat betekent vaak dat je een aantal teams tegenkomt
die met wat jongere meiden speelt, waar je soms wat makkelijk van wint. Tijdens de competitie bleek
dit helaas vaker te zijn dan dat we wilden. Gelukkig zaten er ook tegenstanders in de poule waartegen
we behoorlijk aan de bak moesten. Dit zijn toch de wedstrijden waar je het meeste plezier uit haalt. De
wedstrijden tegen Always Forward (13-1), Blokkers (13-0), Dynamo (11-0), KBG (7-0), HSV Sport (90), Kwiek (9-1), Berkhout (8-1) en Zouaven (13-0) werden makkelijk gewonnen. Victoria O (6-3) kostte
iets meer moeite.
Al vrij snel in de competitie hadden we door dat er 2 echte concurrenten in de poule zaten. Oosthuizen
en RKEDO wonnen ook alles, dus tegen die teams ging het er echt om. Oosthuizen kregen we al in de
tweede wedstrijd op bezoek. In een erg spannende wedstrijd, waarin van twee teams mooie aanvallen en
goede verdedigende acties te zien waren, kwamen we voor rust op 3-1 en wonnen we uiteindelijk na
hard werken met 4-2. Enige minpunt was dat keeper Anna de bal zo hard in haar gezicht kreeg dat ze
niet meer verder kon en uiteindelijk ruim een maand niet heeft kunnen spelen. Gelukkig heeft ze daarna
weer alles meegedaan. Liggend op een brancard vroeg ze aan me: “Die bal zat er toch niet in hè?” Een
echte keeper dus. En nee, de bal zat er niet in.
Meteen de week erna moesten we naar RKEDO. Na hard werken werd uiteindelijk door Cynthia de
winnende goal gemaakt (3-2). Nu denkt u misschien: “Cynthia? Die ken ik helemaal niet!” Dat kan
kloppen. Zij is nieuw dit seizoen. Een aantal jaar geleden heeft ze al eens bij DESS gespeeld en na een
aantal omzwervingen is ze weer terug. Waar vorig jaar veel doelpunten door Irene gemaakt werden,
hebben we dit seizoen 2 topscoorders. Waar Irene het vooral doet op basis van hard werken en
doorzetten, gebruikt Cynthia vooral haar geweldige techniek en overzicht. Zo zijn we alleen door deze
twee spelers al op meerdere manieren gevaarlijk. Daarnaast scoren ook de andere spelers regelmatig hun
doelpuntjes. Valerie heeft de gave altijd op de goede plek te staan en elke aanval weer voor het doel te
staan. Puur door deze eigenschappen heef ze er toch al 15 inliggen. Ondanks dit aantal staat ze binnen
het team toch ook bekend als iemand die wel eens een bal naast schiet. Gelukkig kunnen we daar om
lachen en zeurt er niemand lang over. Verder staan ook Merel en Sandra vooral voorin. Sandra is niet
erg van de doelpunten, maar vooral van de voorzetten. Als die waren bijgehouden, zou ze waarschijnlijk
bovenaan staan. Merel is een van onze ADHD’ers. Op school misschien niet altijd een voordeel, maar
iemand met veel energie is op een voetbalveld juist erg handig. Ze blijft maar gaan en kan inmiddels
behalve voorin ook op het middenveld en achterin uit de voeten.
Spitsen moeten natuurlijk ook bediend worden. Vanaf het middenveld gebeurt dat door Karlijn, Lisa en
Noa. Karlijn met mooie passes tussendoor, Noa met bekeken balletjes en simpele passjes en Lisa met
een geplaatste knal. Zo hebben we met deze 3 dames alle kwaliteiten die een middenveld nodig heeft.
Achterin staat onze 2e ADHD’er. Bente is niet geheel toevallig de tweelingzus van Merel. Ook veel
energie, maar dit seizoen toch vooral op de bank te zien. Eerst door gescheurde enkelbanden en daarna
door een geknakte vinger. Sabine is de jongste van het stel, maar ondanks dat niet zomaar aan de kant te
zetten. Hoewel ze later is begonnen met voetballen dan de rest, zie je haar per week groeien en doet ze
niet meer onder voor de rest van de verdediging. Lois speelt als voorstopper en kan dat erg goed, hoewel
dat tegen veel tegenstanders moeilijk was om te laten zien. Af en toe mag ze daarom eens voorin staan
en dat leverde al 4 doelpunten op. Margot wil nooit naar voren. Het is een echte verdediger, die niets of
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niemand ontziet. Als de beuk erin moet gaat zij voorop. Mandy speelt veelal linksachter, na 2 seizoenen
door het elftal gezworven te hebben, heeft ze haar plekje gevonden. Mocht er toch iemand voorbij
gespeeld worden hebben we altijd Tess nog. In het dagelijks leven een bescheiden en soms verlegen
meisje, maar eenmaal in een DESS-tenue verandert ze in een rots in de branding. Spelers die er langs
willen zullen serieus hun best moeten doen en als ze er dan langs zijn, is het afwachten of ze nog
rechtop blijven staan. Na de wedstrijd is dat meteen weer verdwenen en is ze weer het bescheiden
meisje. Helemaal achterin staat Anna. Hoewel ze weinig te doen heeft gehad tot nu toe is het altijd
prettig om als team te weten dat er een goeie keeper staat voor het geval dat er toch iemand op doel gaat
schieten. Vooral tegen Oosthuizen heeft ze ons meerdere malen gered.
Na de winterstop spelen we 1e klasse ipv 2e klasse. De grote uitslagen zullen dus verdwijnen en de
leuke wedstrijden toenemen. Dit alles gebeurt in een gesponsorde trui van Munster tuin- en kluswerk
en Paeon (Jacob Karsten) en onder leiding van Jolanda Karsten en vlagger Jack Vlaar. Met z’n allen
zorgen we voor de meiden en de meiden voor ons.
Hieronder weer het overzicht van de prestaties tot nu toe. Buiten de wedstrijden hebben we ook nog 2
oefenwedstrijden en 2 toernooien gespeeld (1 gewonnen zelfs). Kim, Myrthe en Mariët trainden op
donderdag met ons mee, dus die hadden 13 trainingsmogelijkheden. De hoge trainingsopkomst maakt
mij elke keer weer trots. Ik ben erg benieuwd wie er dit jaar bovenaan gaat eindigen.
Naam
Karlijn Nijland
Lisa de Niet
Tess Karsten
Valerie Reus
Irene Slagter
Sabine Alkema
Noa Vlaar
Sandra Burrei
Loïs Karsten
Margot Smit
Cynthia Henneken
Anna Hovenier
Merel Sas
Mandy Vlaar
Bente Sas
Kim van Diepen
Myrthe Vlaar
Mariët v Diepen

Aantal keer
getraind
30
30
29
29
28
28
27
27
27
25
23
22
19
18
9
13
12
9

In
procent
100 % (!)
100 % (!)
97 %
97 %
93 %
93 %
90 %
90 %
90 %
83 %
77 %
73 %
63 %
60 %
30 %
100 %
92%
69%

Aantal keer
afwezig
0
0
1
1
2
2
3
3
3
5
7
8
11
12
21
0
1
4

Aantal wedstrijden
gespeeld
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
13
11
15
12
6
1
1
-

Doelpunten Man van de
wedstrijd
4
1x
6
2
2x
15
33
2x
1x
2
1x
2
1x
4
1x
37
1x
7
3x
3
1
-

Groeten van Jelle
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Mc1 kampioenswedstrijd,
Dess-mc1 VS zouaven-mc2.
Voordat de wedstrijd begon moesten we nog snel ons doel bespreken, 17-0
was ons doel.
Dan hadden we 100 doelpunten gemaakt en de hoogste uitslag van de pool.
In het begin van de wedstrijd was het meteen raak.
Cynthia scoorde 1-0 en daarna scoorde Valerie 2-0.
Zo ging het door tot de rust, in de rust was het al 9-0
maar nog steeds geen 17-0. Dus moesten we nog 8 doelpunten scoren. Karlijn
die scoorde ook nog een mooi doelpunt. Mandy
was een tijd geblesseerd maar mocht nu weer
meespelen. Nadat ze het veld in kwam scoorde ze
meteen al. Ondertussen had Anna nog geen bal
gezien in het doel. Uiteindelijk is de uitslag 13-0
geworden. We waren kampioen!!!
Na de wedstrijd kregen we heerlijke taart en stond
er een verrassing op ons te wachten. We kregen
allemaal een heel mooi nieuw shirt!
Dit stukje is gemaakt door Noa Vlaar.
ODESSA
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HSV Sport F3 – DESS F1

d.d. 29 november 2014

OK ik geef toe er komen weinig verslagen binnen van onze F1 TOPPERS!
Maar een nederlaag mee te nemen vanuit Hoorn, gaat bij deze coach er niet in!
Deze toppers hebben dan ook niet met 9-3 verloren zoals in de uitslagenlijst van
Odessa nr. 10 staat, maar mooi met 0-5 gewonnen.
En ook de wedstrijd tegen onze grote buur Medemblik werd met 0-5 gewonnen.
Ook hadden de toppers een moment van....
Ze zagen namelijk een dubbele regenboog, ok ik geef toe ik had ook even zo'n momentje.
Deze toppers staan nu een gedeelde 3de plaats, en dat is zeker een vermelding waard.
Dit wou ik gewoon even kwijt.
Een trotse coach Ruud.

vriendelijke groet,
Ruud van Leeuwen

------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉ SCHEIDS
Leuke anekdotes die op het veld voorkomen.
Na een dubieuze beslissing van de scheidsrechter.
Donny:

‘Hè scheids, er staat hier een hond te blaffen,
is die van jou of zo? Blinde.’

------------------------------------------------------------------------------------------------

Grote clubactie.
Opbrengst Grote Club Loten € 720,-Van dit bedrag hebben we een nieuwe koel- en vrieskast gekocht.
Wie interesse heeft in de oude koelkast, kan contact opnemen met Afra Appel tel. 591803
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LET OP Training 2015 ! ! ! !
Vanaf 5 januari op de maandag en de
woensdag trainen voor de E1 en de MD1
van 18.00 -19.00 uur.

Teamindeling winterzaalvoetbal:
Coaches dienen zelf het vervoer te regelen. Kleding wordt bijtijds voor je geregeld. Het
wedstrijdprogramma wordt in de volgende Odessa bekend gemaakt.
F1
Nick O
Nick K
Thomas
Karel
Niek
Mike B

F2
Damian
Guus
Wess
Maarten
Mike S
Danique
Benjamin

F3
Tijmen
Collin
Perry
Finn
Anne
Julia

Coach: Ruud van Leeuwen

Coach: Renate Bruins

Coach: Anita van Arem

E1
Jordi
Lars
Jeffrey
Daniel
Jesse
Luuk

E2
Timo
Wout
Siebe
Seth
Cas
Dave

Reserves om mee te vragen
bij uitval:
Meisjes E:
Marit
Wies
Esmee
Fleur

Coach: Bas op den Kelder

Coach: Erwin Kan
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WINTERZAALVOETBAL
2015 F & E-PUPILLEN

VANAF

Zaterdag 10 JANUARI 2015
tot

Zaterdag 31 JANUARI 2015
Elke zaterdag van 9.00 uur tot ±18.00 uur
DEELNEMENDE VOETBALVERENIGINGEN:

AGSV

MOC
ODESSA

ALC

Opperdoes

DESS

DWB

Twisk TSV

Hauwert’65

RKVV Zwaagdijk
12

SPORTHAL:
DETRIPKOUW(CAFEDEPOSTMIDWOUD)
BELANGRIJKE PUNTEN WINTERZAALVOETBAL.
E.H.B.O. spullen zullen tijdens de wedstrijden aanwezig zijn.
De desbetreffende verenigingen zullen zelf voor de E.H.B.O spullen moeten zorgen.
Wij verzoeken U er zorg voor te dragen dat er geen flesjes, glazen, blikjes, papier of ander
afval op het terrein, zaal of in de kleedkamer blijft slingeren. Gelieve dit in de daarvoor
bestemde bakken te deponeren.
De laatste teams van de dag dienen de kleedkamers weer leeg op te leveren.
Na het omkleden je kleding in je tas stoppen.
Het verdient aanbeveling dat spelers geld en andere waardevolle voorwerpen aan hun
begeleiders/sters in bewaring geven.
Voor eventueel vermissing van goederen of anderszins, kunnen noch de verenigingen noch
de beheerders van de sporthal persoonlijk, aansprakelijk worden gesteld.
De begeleiders/sters zijn verantwoordelijk voor hun eigen team, alsmede voor de toestand
waarin de douches/kleedruimtes worden achter gelaten.
Beschadigingen aan de eigendommen van de sporthal en van de Gemeente Medemblik
kunnen en zullen op de eventuele dader(s) en verenigingen worden verhaald.
De scheidsrechters indelen vanaf de B-junioren (ca. 15 jaar) indien mogelijk.
De limonade dient in de kleedkamers genuttigd te worden. De coaches halen de tree met
limonade op en brengen de tree weer terug naar de bestuursdienst.
Het is tussen de wedstrijden niet toegestaan zich op te houden in de ruimte nabij het
toestellenhok.
Houdt rekening met de kleedruimte.
Supporters en de ouders van de kinderen dienen boven op de tribune te gaan zitten en niet
in de zaal. Coaches en spelers(-sters) bevinden zich alleen in de zaal.
Elke vereniging dient zich te houden aan de teamindeling. Dus dat zwakke teams ook zwak
blijven en sterk ook sterk blijven. Dan blijft het voor iedereen leuk.
Niet voetballen in aparte ruimtes.
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13

SPELREGELSWINTERZAALVOETBAL.
Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de KNVB.
De sporthal mag niet worden betreden met zwarte zolen.
Alle vrije trappen zijn indirect (dus in tweeën), behalve:
Een overtreding binnen het doelgebied, dit geeft een penalty.
Er mogen ABSOLUUT geen slidings worden gemaakt tijdens de wedstrijden.
Wordt bestraft met een vrije trap.
Bal tegen het plafond wordt bestraft met een scheidsrechtersbal.
Alle vrije trappen moeten in tweeën worden genomen.
De beslissing van de scheidsrechter is bindend. Over een beslissing kan niet
worden gediscussieerd.
De wedstrijden duren ±11 minuten zonder rust. Voor tijden zie speelschema.
Het eerst genoemde team neemt de aftrap.
De elftallen dienen 5 minuten voor aanvang van hun wedstrijd klaar te staan.
Er kan vanaf elke plek worden gescoord.
De tijdwaarneming wordt door de scheidsrechter zelf bijgehouden.
De bal niet afklemmen tussen de benen of zitvoetballen, want dan wordt een
scheidsrechtersbal gegeven.
De andere voetbalverenigingen dienen GEEN ballen zelf mee te nemen.
Er zijn geen uitlijnen meer. Er zijn ook geen achterlijnen. Alleen wanneer de bal
over de banken in de wachtruimte terechtkomt, wordt de bal ingeschoten door
de andere partij.
Er mogen geen banken staan binnen het speelveld (dus b.v. tegen de lange
kant).
De keepers mogen de bal alleen gooiend in het spel brengen. De keeper mag
de bal dus niet uitschieten. Schieten vanaf de grond mag wel.
De scheidsrechters mogen bij een grove overtreding of belediging een speler
voor 2 minuten of zelfs voor de rest van de wedstrijd het veld uit sturen.
We spelen met 4 spelers en 1 keeper, zowel bij de E als bij de
F-pupillen.
Hierop mogen geen onderlinge uitzonderingen worden gemaakt door de
begeleiders.
NIET VOETBALLEN IN DE RUIMTES NAAST HET SPEELVELD.
ODESSA
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Lotenverkopers bij thuiswedstrijden DESS 1

1 Maart

Wies Wagemaker en Fleur Swier

22 Maart

Alexandra Huisman en Megan Verhoeven

19 April

Maarten Hovenier en Dawid Sarnowski

3 Mei

Tom Zijp en Peter Smit

Jongens en meiden, hierbij de data wanneer jullie in de
DESS-kantine verwacht worden. Als je niet kunt,
dien je zelf voor vervanging te zorgen. Het duurt van 13.35 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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