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                    40e jaargang  Nr  20            

  

 

                    

         4 mei 2015 

 

 

 

 

DESS 2 – FLEVO 2  :  4 – 1  

 

Waar is onze reporter, als je hem nodig hebt? 

Tom Beuker beloofde elke week voor Dess 2 een stukje in de Odessa te schrijven, als er tenminste 

gewonnen zou worden. Dat leek een makkelijke belofte, maar … Dess 2 begon het seizoen direct met 

een overwinning op Strandvogels ! 

 

En dat was het dan meteen. Daarna de ene nederlaag na de andere; enkele spelers konden  af en toe 

van ellende niet uit hun ogen kijken vanwege hun verplichtingen de voorgaande avond. 

Een positief punt was de terugkeer van keeper Remco, na een blessure van vele jaren. Dess 2 zorgde 

wel voor een gedegen inwerkperiode van een week of 20, zodat hij er weer lekker in kon komen. 

 

Inmiddels winter geworden, werd het er allemaal niet beter op. Remco is  weer geblesseerd geraakt; 

gelukkig wil Ronald vaak invallen. 

En … gezelligheid troef, dat moet er wel  bij gezegd worden. En zie daar:  de lente breekt aan: drie 

weken geleden een Patrick-puntje tegen Winkel gepakt en de week erna een klinkende 3-0 

overwinning tegen FC Medemblik , die 3e stonden en niet blij waren. 

 

Deze zondag werd er weer gewonnen. Een stevige verdediging o.l.v. Bjorn, een actief middenveld, 

aangevoerd door Jelle en flitsende aanvallers waren genoeg om de 10 punten aan te tekenen op het 

standenbord met doelpunten van Robert, Kevin (2x) en Patrick. 

 

Begeleider Arie, die deze zondag ondertussen V.I.P. zat te spelen bij het eerste, gooide er een 

kannetje bier tegenaan en bij coach Marcel was de grijns niet meer van zijn gezicht af te vegen. 

 

Volgende week nog een revanche tegen Westfriezen thuis, waarbij de aanvoerder verklaarde: 

“of we winnen, of ik ga eraf”  (met rood, wel te verstaan). 

 

Tot dan, jij toch ook, Tom? 
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Veteranen DESS - KGB 
 

Oproep voor het volgende seizoen, Armand op de motor, heel Holland beweegt 
Er waren opmerkingen dat wij vandaag de beste wedstrijd van het seizoen hadden gespeeld; 

maar helaas met een einduitslag van 0 - 0. Wij waren veel beter en de enige echte kans die 

KGB kreeg werd door een redding van Nico Conijn als keeper gepareerd. Daarom benoemen 

wij hem hij als man of the match. 

  

Gelukkig was de 

bediening in de kantine 

geheel naar onze smaak 

en Armand begon te 

praten, hij beloofde dat hij 

zijn motorrijbewijs ging 

halen en natuurlijk een 

motor ging kopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even een tip Armand, als je die motor voor de zaak koopt om klanten te bezoeken of om 

klanten mee te nemen zoals op de foto hieronder dan heb je geen bijtelling. 

 

Een extreem lange speler met een rugblessure die 

vandaag net als vele anderen niet mee kon doen maar 

wiens naam wij hier niet mogen noemen begon ook los 

te komen.  

Hij riep, noem een naam van een vrouw en ik heb met 

haar ………………………gedanst of zoiets, heel 

Holland beweegt riep hij. 

U proeft hier de unieke gezelligheid van de Veteranen 

en hierbij een oproep om voor volgend seizoen bij ons 

aan te sluiten. De dreiging is er dat er te kort spelers 

zijn en het veteranen team niet meer wordt 

ingeschreven bij de KNVB. 

 

Zondagochtend om 10.00 uur of soms uit om 11.00 even ballen met de echte/zware  

(vul in naar keuze) mannen. Alle voordelen zijn: gemoedelijke topsport;  je hoeft niet naar je 

schoonmoeder; kameraadschap; jouw voetbalvrienden; jouw voetbalvrouwen waar je op 

feestjes mee mag dansen of bewegen; Cor Vlaar die na afloop een scherpe analyse maakt en 

dus niemand spaart; de trainer van het eerste die thuis vaak meedoet, een zakelijk netwerk met 

tips die een winwin situatie opleveren.  Geef je op bij André Appel voor het komende seizoen. 

De groeten van een speler die gewoon even kwam kijken maar toch gedwongen werd om mee 

te doen en te schrijven natuurlijk……………………. 
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 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

                                     Zondag 10 mei Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 10.00  203512 DESS VE1 – Westfriezen VE1  

A 11.45  120813 DESS 2 – Westfriezen 5  

      

                                                                        

                                                             Zondag 10 Mei Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 12.00 11.00 157890 Oosthuizen B2 – DESS B1 Huub en Klaas 

 14.30 13.30 114889 Kwiek ’78 DA1 – DESS DA1  

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  Zaterdag 25  April  

DESS F1 – Blokkers F7  7-0 

DESS F2 – Zouaven F8 1-7 

Blokkers MD2 – DESS MD1  2-3 

Valken E2 – DESS E1  6-2 

Spirit’30 C3 – DESS C1 0-13 

    

Uitslagen  zondag 26  April  

Kreileroord 1 – DESS 1 2-1 

Westfriezen 5 – DESS 2 2-1 

DESS VE1 – KGB VE1 0-0 

DESS B1 – Dynamo B1 3-6 

DESS DA1 – West-Frisisa DA1 1-2 

DESS DA2 – Zeeburgia DA1 2-2 

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 17 mei Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 
A 10.00  133850 DESS VE1 – VVW VE1  

      

                                                                        

                                                             Zondag 17 Mei Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

      

    Geen Wedstrijden  

      

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

Uitslagen  Zaterdag 2 Mei  

DESS C1 – Spartanen C5 6-2 

DESS MC1 – Purmerend MC2 3-1 

Medemblik F4 – DESS F1 2-2 

DWB F1 – DESS F2 5-0 

  

    

Uitslagen  zondag 3 Mei  

DESS 1 – Wieringerwaard 1 2-4 

DESS 2 – Flevo 2 4-1 

DESS B1 – Spartanen B4 3-6 

VVW VE1 – DESS VE1 0-0 

SDZ DA1 – DESS DA2 3-0 

  

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 
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Agenda 2014/2015 
 
 
 
 
 
 
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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In-uit-overschrijvingen s.v. DESS 
 

Het seizoen is alweer bijna afgelopen, dus ook de tijd van 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.  

 

Overschrijvingen dienen voor 15 juni 2015 bij de KNVB aangeleverd te zijn. Een 

overschrijving wordt alleen verleend als de contributie geheel is voldaan.  

 

Ook bij verhuizing graag uw nieuwe adresgegevens doorgeven.  

 

Nieuwe leden graag aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier, 

verkrijgbaar bij het secretariaat, in de kantine 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 
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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. 

Let op: het schema is gewijzigd! 

Dinsdag 12 mei Dinsdag 9 juni 

Björn de Boer 

Frederik van der Ven 

Jelle Walma 

Maarten Gorter 

Matthijs Rood 

Patrick Huijsman 

Remco Swier 

Thom van Schagen 

Jaimy Vlaar 

Junior Karel 

Lars Dol 

Michel Verhoeven 

Nick Karsten 

Nico Aay 

Rob van Aarst 

Sjoerd Beuker 

Vincent Vriend 

 

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

 
Beste Johnny  en bestuur van DESS, 
  

Dat was het dan op 3 mei, de laatste keer op het veld voor DESS. 

Het was een toevalligheid dat Spartanen B langs komt met ook spelers uit onze dorpen. 

Een fijne wedstrijd als finish is altijd mooi. 

Mooi en verrassend was dat kort voor tijd ik werd gewisseld door de Maickel en Roland. 

2 teams op lijn met applaus, wat kan je dan verrast worden, bloemen toe en bij de taart een 

praatje met een mooie inlijsting als dank. 

Passend en niks overdreven zoals mij  past. 

Ik heb het altijd graag gedaan voor jullie, waar neutraliteit bij fluiten voor mij het 

belangrijkste  uitgangspunt was.  

Zondag nog een afsluiter bij ALC en dan is het mooi geweest. 

Beste Dessers, hartstikke bedankt, ik zal regelmatig bij DESS komen, soms als kijker of als er 

een klusje is te doen. 

  

Groeten, 

  

Wiegert 
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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 vrijwilligerfuncties: 

 

• Odessa drukken 

Wie wil de Odessa overnemen om te drukken en te nieten en te zorgen dat de bezorgers hun 

stapeltje krijgen? 

 

• 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 

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.  

 

• 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. 

 

 

 

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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Kantine diensten op de zaterdag. 

 

 

 

Groetjes Sonja en Tamara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Natuurlijk gaan we ook even lekker koffie drinken met wat lekkers. 

Je hoeft niet alle keren te komen, als je tijd heb mag het. 
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DESS VR 1 - West Frisia VR 1 
 

Op zondagochtend 26 april mochten wij het opnemen tegen West Frisia. Gelukkig was Michael alias 

Guus weer bereid om ons te fluiten en wilde Jan Peter het vlaggen op zich nemen (Heren heel erg 

bedankt hiervoor!). We begonnen de wedstrijd met de volgende opstelling: 

 

Denise 

 

Lotte  

Renate  Roos  Sanne   

   

Marije  Delia   Anne  Marijke 

  

Vera  Rosalie 

 

Wissel: Michelle, (Maartje) 

 

De vorige keer tegen West Frisia was niet bepaald goed gelopen maar we begonnen onze wedstrijd 

vol goede moed. We begonnen aardig en creëerde veel kansen. We waren erg aan elkaar gewaagd 

dus het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Op een gegeven moment kregen wij een 

corner. Rosalie schoot hem mooi voor het doel, vervolgens legde Lotte met haar buik de bal klaar om 

vervolgens door Anne afgemaakt te worden. 1 - 0! Helaas volgde vlak daarna een blessure voor Anne 

en moest ze het veld verlaten. Voor rust werd helaas de 1 - 1 gemaakt door de tegenpartij. In de rust 

werd Maartje gevraagd om mee te doen aangezien we door het uitvallen van Anne geen wissel meer 

hadden (heel erg bedankt Maartje!!). In de tweede helft was het weer erg spannend. We kregen 

allebei kansen en het was wachten totdat de bal in één van de doelen zou vallen. Helaas hadden we 

geen geluk en belande de bal in ons doel. 1 -2. We probeerde nog een punt te pakken maar het 

mocht niet baten en we verloren 

de wedstrijd. Dames, Nico en Cor. 

Ik wil jullie bedanken voor een 

paar hele mooie prachtige jaren. Ik 

heb met heel veel plezier bij jullie 

gevoetbald. Afgelopen zondag zijn 

we al gezellig uit eten geweest om 

onze laatste wedstrijd te vieren en 

14 juni gaan we dat nog eens 

gezellig over doen. Dames 

nogmaals bedankt!! 

 

# 15 
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                                                       Zaterdag 09-05-2015 

Thuis/veld tijd vertrek Wed.nr wedstrijd Scheidsrechter/rijders 

A.1 10.00  167176 DESS E1 – Hollandia E4 Margot Smit 

A 11.30  160508 DESS MD1 – FC Medemblik MD2 Anita v ARem 

A 13.00   Trainingswedstrijd F1,F2,min i’s O.l.v Anita 

 11.30 10.30 186011 West-Frisia C2 – DESS C1 Maiko,stijn,maarten 

 13.00 12.00 176318 Zouaven de MC1 – DESS MC1 Irene,lisa,noa,merel 

      

 

 

                                                 Zaterdag 16-05-2015 

Thuis/veld tijd vertrek Wed.nr wedstrijd Scheidsrechter/rijders 

A 10.00  160510 DESS MD1 – Spirit’30 MD1 Simon Spil 

A 11.30  186022 DESS C1 – Always Forward C9 Roland Bontekoning 

A 13.15  176292 DESS MC1 – Koedijk MC1  

      

 

                                                       Zaterdag 16-05-2015 

Thuis/veld tijd vertrek Wedstr.nr wedstrijd Scheidsrechter/rijders 

    LET OP   LET OP  

    TOERNOOI Sv de Rijp  

      

    DESS F1*** Mike,Perry 

    DESS F2*** Tijmen,Damian 

      

 

 

                                   Zondag 17-05-2015 

Thuis/veld 10.00 vertrek Wedstr.nr wedstrijd Scheidsrechter/rijders 

    LET OP   LET OP  

    TOERNOOI Sv de Rijp  

      

    DESS MD1*** Alexandra,fleur,femke 

    DESS MC1*** Benthe,sabine,anna,lois 

      

 

*** Aanvangstijden en vertrektijden zijn op het moment van drukken nog niet bekend. 

        Men hoort van Anita wanneer deze tijden wel bekend zijn. 

         

 



ODESSA                                                                                                                                13 

F1 toppers tegen Blokkers,       25-4-2015 

 

Vandaag stond een zware wedstrijd op het programma. 

De uitwedstrijd hebben we maar voor iedereen uit de boeken gedaan, en daar praten we dan 

ook niet meer over. 

Gisterenavond een app-je ontvangen Niek is herstellende maar mag HG meedoen? 

Omdat HG (Hugo-Geert) wel traint maar nog geen wedstrijden voetbalt vond ik dat geen 

probleem, als hij evenveel kwaliteiten heeft als Niek! 

Eerst even de voorbespreking in kleedkamer 1, op het bord uitgelegd wat de vorig keer mis 

ging en dat we moesten voetballen zoals uit tegen MOC. 

Nicky op het doel, Mike en Jeffrey achterin, Karel en HG op het midden, Collin en Nick K. 

voorin, dus de posities waren verdeelt (hou deze ook aan werd er meegegeven) 

Damian, Siebe & Thomas reserve. 

Het veld op, daar stond Blokkers al klaar (hoeven niet om te kleden en te douche want dat 

doen grote clubs niet) het waren dezelfde spelers als vorige keer (ik had er een hard hoofd in). 

En ja hoor we hadden een jeugd scheids (TOP). 

De aftrap, meteen werd er druk gezet vanuit onze kant, juist dat willen we zien, samenspel, 

overspelen en druk zetten daar trainen we dan ook op. 

Met deze druk had Blokkers geen rekening gehouden en werden dan ook totaal overklast. 

Je zag direct Blokkers denken wat is er gebeurd met die dorpelinge? nou dat kan ik meteen 

verklaren deze toppers gaan de laatste wedstrijden de strijd aan alsof ze nooit iets anders 

deden (voor elkaar en zeker met elkaar) want dat doen we bij de TOPPERS van F1. 

Met het goede samenspel op het middenveld en voorin leverde meteen doelpunten op voor 

Dess. 

Want in de eerst helft werd er maar liefst 5 keer gescoord, Collin 2x, HG 2x (Niek kijk maar 

uit want je broer kan ook goed score), en Siebe die werd weg gestuurd door een lange bal van 

Karel en deze ronde Siebe dan ook heel mooi af. 

Rust. 

Dit had ik niet verwacht! dat is wat ik moest zeggen tegen de toppers, ga zo door want als we 

dit uit handen geven weet ik het niet meer. 

Collin had nog wat lekkers voor in de rust (hij is donderdag namelijk 7 jaar geworden). 

klop klop de jeugd scheids we gaan weer beginnen. 

Dit keer Siebe op het doel, Nicky wou toch voetballen want hij had niks te doen!!  

Collin, Jeffrey en Nicky reserve. 

Nick K. samen met Thomas voorin, en weer werd er druk gezet, oftewel hetzelfde beeld als de 

eerste helft, alleen nu werd er maar 2x gescoord, Mike en Nick K. waren de doelpunten 

makers. 

Er werd niks meer weggegeven, alle ballen waren voor onze toppers. 

 

Toppers ik heb weer genoten van jullie spel. 

--  

vriendelijke groet,  

Ruud van Leeuwen 
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F1 toppers tegen Medemblik,       2-5-2015 
 

Vandaag stond de uitwedstrijd tegen Medemblik op het programma. 

08:00 verzamelen bij Dess, Damian werd door z'n vader daar gebracht (weer een extra 

toeschouwer). 

08:45 stonden we op jawel op ons verafschuwde kunstgras, eerst even warm lopen, daarna 

even overspelen. Laat de wedstrijd maar beginnen, gezien de thuiswedstrijd (2-2) begonnen 

we sterker dan Medemblik. Vrij snel leverde dat ons eerste doelpunt op, maar zoals al eerder 

gemeld wij speelde op kunstgras en om en of andere reden kunnen onze toppers hier hun 

kunsten niet op kwijt, wat dus een tegendoelpunt opleverde want een bal op kunstgras rolt iets 

verder door dan op echt gras. 

Rust. 

Even onze toppers op scherp zetten. 

Vol goede moed gingen we weer de strijd aan, na een paar mooie aanvallen een steekpass van 

Mike op Collin die deze weer op een juiste manier afrondde 1-2. 

Helaas lieten we Medemblik na dit doelpunt weer in hun eigen spel komen, maar dit keer 

stond Nicky de tweede helft op het doel, deze hield lang stand tegen de steeds vaker 

opkomende Medemblikkers. 

Maar door een klein foutje achterin kwam Medemblik Toch op gelijke hoogte. 

Dit was tevens de eindstand. De penalty's werden deze keer door de toppers gewonnen, niet 

dat onze jongens ze allemaal scoorde maar door een uitstekend keepende Nicky. 

 

Rest mijn nog een ding, 

Beste Toppers ik heb het afgelopen seizoen enorm genoten van jullie. 

Op naar het volgend seizoen. 

Maar eerst nog een toernooi in de Rijp, en daarna een fijne zomerstop gewenst. 

 

Gr. Jullie trotse coach Ruud. 

 
 

 

Toernooiagenda jeugd: 
 

Organiserende vereniging: Datum:  DESS-teams die meedoen: 

SVW ’27 (Heerhugowaard) za 4 april  F2, F1 

    zo 5 april  E1 

    za 23 mei  C1 

 

Sv De Rijp   za 16 mei  F2, F1, E1, C1 

    zo 17 mei  MC1, MD1 

 

Vesterhavs Cup  vr 22 t/m ma 25 mei MC1 
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Dess F2 – Zouaven F8: 1 – 7 

 

Thuis spelen is toch gezelliger dan uit, en zeker als Tess dan onze scheidsrechter is. 

 

Zouaven was uit te sterk gebleken (8-1), maar we hadden nu weer een fitte Maarten, en dat scheelt 

een stuk. Finn ging op doel; Wess en Danique stonden startklaar om in de aanval te gaan. Uit 

onverwachte hoek was daar ook Anne, die zich bij de aanvallers voegde en hoorbaar om de bal 

vroeg. 

 

Natuurlijk was Zouaven nog steeds te sterk, maar we hadden verschillende kansen, waarvan Wess er 

één benutte. Wij waren tevreden over ons spel. De Zouaven jongens klaagden, dat ze minder 

doelpunten hadden dan vorige keer en waren  niet tevreden. 

De penalty’s waren zeker voor ons: Perry, Tijmen, Mike, Maarten en Guus schoten die van hen er 

zonder aarzelen keihard in. 

Leuke pot, jongens! 

 

 

DWB F1 – Dess F2: 5 – 0 

 

Vooraf hadden we gehoord, dat Mike tijdens de laatste training zijn schouder heeft gebroken. En 

kanjer als hij is, had hij dat toen niet laten merken. Mike: heel veel sterkte gewenst met herstellen! 

Zus Inge kwam in zijn plaats mee en ook Benjamin was deze keer van de partij. Julia, Dawid en 

Danique waren op vakantie, dus met z’n negenen op weg naar De Weere, waar we het moesten 

opnemen tegen de nummer één. 

 

Perry ging op doel en we waren blij met zijn stevige uittrap. 

Finn had de schoenen van broer Nick mee (wat tegelijk inhield dat Nick die van Finn aan moest, en 

dat leek zomaar een groter probleem; maar niet het onze), maar die deden het ook. 

Aanvoerder Wess wist later te vertellen, dat we een dijk van een verdediging hadden, en dat was ook 

zo. Daarom had de kampioen nog heel wat moeite met ons. (1-0 met rust). 

Eén doelpunt was onterecht, want dat was een vrije trap, die er in één keer in ging, en dat mag niet 

op half veld. De scheidsrechter daar wist dat niet. 

Na afloop chips in het café van De Weere, dat tevens dienst doet als kantine: reuze gezellig. 

En we hebben DWB F1 nog uitgezwaaid, toen die op de kar een rondje door het dorp gingen maken. 

 

Dit schijnt de laatste wedstrijd te zijn geweest; komende zaterdag is er een trainingswedstrijd voor 

F1, F2 en stoere mini’s (zie het programma) en de week erna toernooi in De Rijp. 

 

Groeten, Anita 
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Verslag Blokkers md 2 – Dess md 1 

Op zaterdag 25 april stond voor de md 1 de wedstrijd tegen de md 2 van de Blokkers op het 

programma de vaste coach en begeleidster (Sandra) was helaas afwezig en had gevraagd of wij 

(Tamara en Maickel) deze wedstrijd wilde coachen en begeleiden. Na het juist maken van het digitale 

wedstrijdformulier en het omkleden konden we het veld gaan betreden. Op het veld nog een juiste 

uitleg van wie waar zou gaan staan als de wedstrijd zou beginnen en wie der als eerste in de wissel 

zou gaan kon de warming up beginnen. Omdat Kim , Mariët , Alexandra en Daimy afwezig waren 

hadden we hulp mee genomen vanaf de mc1 en wel Mandy ,Valerie en Loïs . We begonnen goed en 

hielden de tegenstander goed op hun speelhelft ons overwicht resulteerde in een voorsprong 

gemaakt door Mandy. Ook achterin ging het heel erg goed en was Eva een perfecte vervangster op 

de positie van de laatste man. Toch konden we helaas niet voorkomen dat de Blokkers ook scoorde 

zodat we met een gelijk spel naar de kleedkamer gingen in de rust. In de rust waren de 

complimenten zeker op ze plaats en die werden dan ook over en weer uitgedeeld. De tweede helft 

startte de dames van de md 1 dan ook weer fantastisch en was het aardig spannend toch zorgde 

Myrthe na een mooie actie toch dat we weer op voorsprong kwamen. Tamara zorgde voor het 

wisselbeleid en dat ging goed en was ook merkbaar want toen Maickel de verkeerde speelsters 

wisselde werd er meteen telefonisch contact gezocht en medegedeeld dat ie vanaf de andere kant 

op het veld verkeerd had gewisseld en of ie dat wilde corrigeren. Ondertussen hadden de Blokkers 

ook weer de bal in ons doel weten te krijgen waardoor het dus weer gelijk was. De spanning steeg 

want de tijd verstreek en het einde kwam in zicht ook de vermoeidheid sloeg toe want de dames 

vroegen nu zelf al aan of ze in de wissel mochten. Toch in de slotminuten wist Myrthe toch ons weer 

op een voorsprong te zetten en gelukkig floot de prima leidende scheidsrechter dan ook niet snel 

daarna af. Deze top prestatie is mede mogelijk gemaakt door Wies , Esmee , Eva , Marit , Loïs , 

Megan , Valerie , Femke , Fleur , Myrthe , Mandy , Dayenne , Anouk en Jasmijn.  

Met plezier gecoacht Tamara en Maickel 

P.s. ook Jack nog bedankt voor het vlaggen tijdens wedstrijd tevens een oproep voor volgend jaar om 

te kijken om met diverse vaders en moeders een schema te maken om deze taak te gaan doen zodat 

de coach zich kan concentreren op het coachen. 
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DESS MC1 zoekt sponsors 

 

Zoals jullie weten is de MC1 winterkampioen geworden. Daardoor kwamen we op het idee 

om met zijn allen aan een internationaal toernooi mee te doen. De meiden waren heel erg 

enthousiast over het idee. We zijn gaan zoeken en hadden twee keuzes, of we gingen naar 

Arnhem of naar Denemarken. We hadden uiteindelijk gekozen voor Denemarken. De 

meiden hebben er superveel zin in. 

 

We vertrekken vrijdag 22 mei met de MC1 samen met onze trainer en coach Jelle van 

IJperen, Jolanda Karsten, Sjors Munster, Jack Vlaar, Jacob Karsten en Anita van Arem. 

Zaterdag begint het toernooi en hebben we de eerste ronde van de wedstrijden, zondag 

hebben we de tweede ronde en in de avond hebben we de prijsuitreiking, maandag 

vertrekken we weer naar Nederland.  

 

Het toernooi vindt plaats in het plaatsje Esbjerg. We slapen in een schoollokaal dat we 

toegewezen krijgen.  

 

De reis naar Denemarken kost natuurlijk geld. Het geld voor de overnachting, het ontbijt en 

het avondeten is al betaald, maar er zijn ook nog andere dingen die betaald moeten worden. 

Omdat dit nogal een groot bedrag is, hebben we bedacht hier sponsors voor te zoeken. Voor 

10 euro kunnen mensen ons sponseren en komt uw naam op een bord dat wij in de kantine 

ophangen. Ook krijgt u via de e-mail of What’s App allerlei foto’s en weetjes die met deze 

reis te maken hebben. 

Als u ons sponsort doet u automatisch mee aan de verloting. De hoofdprijs is een bal met 

alle handtekeningen van de meiden uit het team erop. De bal wordt na afloop bij de winnaar 

thuis gebracht.  

   

Als u ons wilt sponseren kunt u contact opnemen met: 

Lisa de Niet     0229-599033   

 

Groeten van de meiden van de MC1. 
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Afscheid Wiegert Kistemaker als scheidsrechter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 3 mei 2015 floot scheidsrechter Wiegert Kistemaker 

zijn laatste wedstrijd op het sportcomplex van s.v. Dess. Na ruim 

30 jaar wilde hij graag in goede gezondheid afscheid nemen en 

die wens konden we natuurlijk alleen maar respecteren. Om hem te verrassen was besloten om hem 

zonder zijn medeweten vijf minuten voor het einde van de wedstrijd een publiekswissel te geven en 

hem door een erehaag te laten lopen van spelers die op dat moment op het veld waren. 

Aan het eind van de erehaag werd hem een bos bloemen aan geboden door de spelers en 

begeleiders van de B1 de bloemen werden overhandigd door de aanvoerder Robin Bontekoning. 

 
Na afloop was er ook nog koffie en gebak en werden er mooie woorden gesproken en  een blijvende 

herinnering  namens het bestuur overhandigd door Jan Peter Bos. 
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Grote DESS loterij voetbalweek  1 t/m 6 juni 

2015 
 

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 50 verkochte boekjes die 

ingeleverd worden 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 2015 te zijn ingeleverd bij 1 

van onderstaande adressen. Ook zijn daar de extra boekjes 

verkrijgbaar. 
 

 

 

Afra Appel                                            Angelique Moolevliet 

Dr. de Vriesstraat 51                          Burg.Elmersstraat 27 

Benningbroek                                      Sijbekarspel 

591803                                                  590880 
 
 
 
 
 
 


