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Van de Voorzitter
Beste leden,
Het is alweer enige maanden geleden dat ik u van de verschillende bestuurszaken op de hoogte heb gebracht.
Het stilzwijgen t.a.v. deze column had een reden, mijn vader is half april overleden en dat heeft toch meer
impact dan je in eerste instantie denkt. Echter, het leven gaat door en ondanks deze lastige periode is er (ook
door mij) aan de bestuurstafel weer hard nagedacht over de toekomst van de club.
Er zijn op dat front best wel weer wat zaken te melden, bijvoorbeeld het terugtrekken van een compleet dames
en herenelftal (veteranen), daartegenover staat het oprichten van een s.v. DESS A-junioren zaalvoetbalteam
(uniek in de historie van de club), die hun kunsten binnenkort gaan vertonen in sporthal de Bloesem te
Wognum, de voorkeur thuishal. Wanneer onze zaal voetballende DESS dames overstappen van vereniging
Wognum Nicols/ DVO, is nog niet bekend, maar ik blijf daar altijd optimistisch over. De overige jeugd krijgt
straks wellicht ook wel een boost om te gaan zaalvoetballen, zeker als het trap/volleybal veldje op ons terrein
is aangelegd. Op vrijdag 12 juni gaan we daar verder over praten. De jeugdafdeling heeft het zwaar; coaches
die nu jeugdleden bij elkaar moeten schrapen om net aan een elftal te formeren, de veteranen weten er
inmiddels alles van. De veteranen van ALC zijn samengegaan met de veteranen van Twisk, misschien wordt dat
voor de toekomst voor meerdere dorpen een optie of wellicht wel noodzaak. Morgenavond dinsdag 9 juni is er
weer een bijeenkomst met de gemeente Medemblik gepland over de toekomst. Ondanks de inzet van een
breedschalige clubgerichte denktank, de daaruit ontstane extra vergaderingen (de tijd die wij er dus allemaal
ingestoken hebben) is er van “ons plan 1A of optie 4” in de laatste vergaderstukken maar bitter weinig tot niets
terug te vinden. Dat beloofd niet veel goeds.
Positiever nieuws dan maar; in de kantine heeft de nieuwe geluidsinstallatie tijdens de uitstekend verlopen
voetbalweek zijn vuurdoop gehad. Gezien het feit dat alle prijzen nu ook hoorbaar werden uitgedeeld
(GOOOOOEEEEDENAVOND en welkom bij de DESS loterij aldus ‘GasTom’..….), kan er gesproken worden over
een prima aanschaf. De 4 hoofdprijzen werden verdeeld onder Martijn v/d Voort (Apple iPad), Ruud Wiersma
(Sparta fiets), Bas Bos (2 kaartjes voor de JC schaal) en Niels Kuip (bon voor sportkleding) en de overige prijzen
vielen werkelijk overal. Enkhuizen, Hoogwoud, Nibbixwoud, Wognum, Opmeer, Sijbekarspel en Benningbroek,
kortom de loten waren werkelijk overal verkocht. Allemaal weer hartelijk dank dat u prijzen beschikbaar heeft
gesteld, loten wilde kopen en de winnaars veel plezier toegewenst.
Ere lid Evert Oudt doneert elk jaar een geldbedrag voor de DESS jeugd. Ditmaal is het besteed aan docenten/
trainers van de mini’s, F, E en D-jeugd. Instructieboekje en DVD met diverse instructies om onze jeugd leuke
spelvormen en gerichte trainingen te geven. Ook beginnende scheidsrechters hebben nu extra ondersteuning
in de vorm van een DVD. Namens de afdeling jeugdzaken zeggen wij hartelijk dank!
Dit is de laatste Odessa voor dit seizoen. Of er volgend seizoen nog een Odessa verschijnt is onbekend, de
omslagen zijn op, het apparatuur heeft zijn beste tijd gehad en er hebben zich geen vrijwilligers gemeld om dit
blad elke twee weken te maken/ verzorgen. Jan en Eveline Keeman hartelijk dank voor jullie toewijding en
inzet om dit toch weer voor elkaar te krijgen. Op onze website www.svdess.nl zult u daarom voorlopig het
verdere nieuws moeten gaan lezen. Ik wens u allen alvast een goede en prettige vakantieperiode toe!
Johnny Jacobs
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DESS Veteranen op zoek naar versterking!
Het veteranenelftal van SV DESS is op zoek naar nieuwe leden! Is het niet geweldig om op
zondagmorgen een balletje te trappen en op de woensdagavond ook nog eens te werken aan de
conditie.
Daarnaast staat gezelligheid bij de veteranen voorop en is er altijd ruimte voor een versnapering na
afloop.
Als er geen versterking bij komt, dan is er geen veteranen team meer. En dit willen we natuurlijk
voorkomen!
Interesse? Neem dan z.s.m. contact op met André Appel (0229-591803) of met iemand van het
bestuur.

Agenda 2014/2015

Vanuit het bestuur nog wat naberichten:
Aankomende donderdagavond 11 juni is onze laatste bestuursvergadering en op
zaterdag 8 augustus is de jaarlijkse klussendag gepland.
Houd de website www.svdess.nl in de gaten voor andere belangrijke (klus)dagen in
2015!
Want:
* Het zou fijn zijn als het trapveldje met uw steun aangelegd kan worden om zo de
kosten nog meer te drukken.
* De kleedkamers ondergaan aan het eind van dit jaar ook een zeer noodzakelijke
opknapbeurt, de RABOBANK West Friesland heeft in elk geval als eerste 2750 euro
toegezegd!
Wij wachten nu nog op antwoord van het VSB fonds en DEEN supermarkten of we in
aanmerking komen voor wat hulp in de vorm van subsidie.
Ook hiervan houden wij u via de website op de hoogte.
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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:
•

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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DESS voetbalweek 2015
Het zit er op, seizoen 2014/2015, afgesloten door de jaarlijkse voetbalweek.
Tien teams plus acht jeugdteams hebben deze week allerlei soorten weertypes getrotseerd om de
sportieve strijd te strijden.
Daarbij was er de voetbalspelletjes-middag voor 29 F-pupillen en mini's en op zaterdag vier maal een
wedstrijd ouders tegen hun kinderen. Er waren veel ouders gekomen, in sportbroek en met de kicksen
aan, maar ze konden niet voorkomen, dat de meeste Dess-pupillen uiteindelijk met de winst naar huis
gingen; één wedstrijd eindigde gelijk.
De Simon Conijn Penalty Bokaal (met wederom onze dank aan de familie van Simon) werd dit jaar
uitgereikt aan:
F
1.
2.
3.

Collin Koelmeijer
Benjamin Stevenson
Wess van Diepen
C

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Mees Manshanden
Max v.d. Struis
Maico Verhoeven

E

MD

Seth van Diepen
Wout Bruins
Jesse de Boer

Marit de Boer
Megan Verhoeven
Myrthe Vlaar

MC
Cynthia Henneke
Tess Karsten
Margot Smit

Heren

Dames

Pieter Schuyt
Huub Alkema
Erik Appel

Anne Langedijk
Melanie Swier
Mariska Swier

De nieuwe geluidsinstallatie zorgde ervoor dat Tom luid en duidelijk de prijzen kon verloten.
Jack Vlaar werd uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar en Nico Aaij tot erelid van de voetbalweek.
Zaterdag werd nog tot in de kleine uurtjes nagezeten bij de muziek van Jouke.
Het was een mooi seizoen, het was een mooie voetbalweek en dus: op naar het nieuwe seizoen.
De voetballende strijd kunnen we wel aan, gewoon zoals we dat al doen sinds 1929.
Maar hoe gaan we strijden tegen de gemeente, die eigenlijk wil dat kleine clubs zichzelf opheffen. En
hoe gaan we strijden tegen het fenomeen, dat het gras groener lijkt aan de andere kant van de heuvel.
Nico Aaij heeft volkomen gelijk als hij zegt dat onze voetbalweek de lijm is van onze vereniging.
Jong en oud, nieuwe leden en oud-leden, en vooral ook de huidige leden, komen bij elkaar om een
potje te voetballen en om te constateren, dat we eigenlijk best een fantastische club zijn.
Iedereen, die heeft meegewerkt, meegespeeld, meegekeken of anderszins meegedaan: bedankt.
En volgend jaar is er weer een Dess-voetbalweek.
Delia, Sanne, Marijke,
Ronald en Anita
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Voetbalweek Mini's + F
Tijdens de voetbalweek op woensdagmiddag heeft Yvette Vlaar “wat” foto’s gemaakt.
Hierbij de link naar de foto’s om te bekijken.
http://www.yvettevlaar.nl/150603-Dess-voetbalweek/
Hieronder enkele foto’s

Er zijn in totaal ongeveer 250 foto’s gemaakt welke te downloaden zijn via onderstaand link.

Het downloaden is mogelijk tot 11 juni
Download link

http://we.tl/mkAkCTM36P
Warme groet,
Yvette Vlaar
ODESSA
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S.v. Dess MC1 naar
Denemarken
Om 7:30 werden we bij het huis van Jolanda Karsten verwacht. We hadden zo genoeg tijd om onze
spullen in te laden. Ongeveer 8:00 konden we vertrekken. De meesten in ons team trokken hun
dierenpakken aan, behalve Karlijn die was een wortel. We maakten nog even de laatste foto’s, dronken
nog wat chocolademelk en namen afscheid van onze ouders. We stapten in de auto’s volgens de auto
indeling van Karlijn en Margot en reden weg.
Onze eerste stop was nog in Nederland. We ruilden weer van auto en iedereen ging even naar de wc.
Helaas moesten we betalen maar daar waren we niet zo’n fan van, dus we gingen stiekem naar de wc
zonder te betalen. Sabine moest alleen stoppen omdat ze werd gezien door een man aan de balie. Pech
voor haar keek hij niet zo blij. We gingen nog even over koppen/schieten op de parkeerplaats en
daarna reden we weer verder. Nog geen 1 minuut later waren we over de grens in Duitsland.
Onze tweede stop was dan ook in Duitsland en daar gingen we even een broodje eten. We zagen nog
één lege picknick tafel, maar daar wilde net andere mensen gaat zitten, daarom ging Jolanda
vliegensvlug naar de tafel toe en pikte hem in. We kregen daar allemaal een zwarte doos die we van
onze bakker Arie de Niet hadden gekregen. Er zaten drie broodjes in, een krentenbol en een Mars,
Snicker of Kitkat.
Nadat we weer even gevoetbald hadden zochten we onze auto’s op en reden weer verder.
Onderweg kwamen we allemaal industrie tegen: heel veel hijskranen op een rij of oude treinen en
grote gebouwen. Het zag er erg cool uit. We kwamen daar ook in een file te staan dus we zouden later
aan komen dan gepland (18:00).
Na de file reden we langs een Europees bord met ‘Danmark’ erop en met de vlaggen van Scandinavië
er omheen.
Onze laatste stop bevond zich in Denemarken. Het was heel leuk om de borden te lezen omdat het er
best apart uitzag. We kregen daar nog een ijsje en gingen in de speeltuin spelen. Daarna begon het
laatste deel van onze reis.
Na een lange tijd zoeken naar het hoofdgebouw, waar we informatie konden halen en konden eten,
kwamen we eindelijk aan bij onze bestemming. Jelle ging in de rij staan voor informatie en wij gingen
in een kring staan om over te koppen/schieten. Het was heel grappig, want op een gegeven moment
stonden er allemaal kinderen van 8 tot 10 jaar oud om ons heen. Als de bal te hoog was en over ons
heen ging, haalden zij de bal of kopte de bal terug.
Toen Jelle eindelijk terug was uit de lange rij werd alles een beetje duidelijk waar onze school was,
waar we konden eten en hoe alle wedstrijden waren ingedeeld van het toernooi. We zouden
zaterdagavond gaan zwemmen, maar de helft was te oud. Wij moesten dus naar de disco. maar Jelle
had voor ons kaartjes weten te regelen voor het zwembad. Daarna gingen we eten. We aten
Mexicaanse lasagne maar bijna niemand durfde het te eten vooral omdat het vlees bij Mandy helemaal
rauw en roze was. Maar de begeleiders waren bikkels en aten het gewoon op. Na het eten gingen we
naar de school waar we zouden overnachten. We kregen twee klaslokalen; één voor de begeleiders en
één voor ons team en Jolanda. We maakten onze bedden op en verdeelden de plekken. Rond twaalf
uur moesten de lichten uit en gingen we naar bed.
De volgende ochtend werden we zeven uur wakker. We maakten ons klaar voor de voetbal en gingen
naar de andere kant van de school om te ontbijten. Ze hadden in Denemarken geen hagelslag maar
plakjes chocolade om op brood te doen (het was heerlijk). Na het ontbijt gingen we met de auto naar
het voetbaltoernooi. We mochten gewoon een kleedkamer uitkiezen want er was geen indeling
gemaakt. Later op de dag werd onze kleedkamer nog door andere mensen gebruikt.
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Toen we omgekleed waren gingen we onze warming-up doen en begonnen we met de eerste wedstrijd.
We moesten tegen Denen spelen. Deze wonnen we met 1-0. Daarna moesten we twee uur wachten tot
de volgende wedstrijd. Gelukkig vonden we Nederlandse vrienden. Het was de A1 uit Deventer en ze
vroegen of ze onze ballen mochten lenen voor de warming-up. Daarna zijn we hun wezen
aanmoedigen. Maar in de 2 uur die we moesten wachten werden we koud en raakten we allemaal een
beetje geblesseerd. De tweede wedstrijd was tegen Duitsers en deze verloren we met 4-1. Na deze
wedstrijd moesten we weer twee uur wachten. Deze keer pakte we het slimmer aan door uit de wind in
de zon te gaan zitten. We gingen middag eten met allerlei lekkere broodjes. Ook hebben we nog met
een spel kaarten gespeeld en daarna weer de warming-up gedaan voor onze laatste wedstrijd van de
dag. Deze wedstrijd was ook tegen Duitsers. Ook deze verloren we met 2-0. Na de wedstrijden gingen
we naar onze kleedkamer. We kregen nog een ijsje daarna gingen we eten. We aten deze keer rijst met
kip, fruit en groentes. Dit eten was beter dan de lasagne. Na het eten gingen we naar onze school om
ons klaar te maken voor het zwembad.
Het zwembad hadden we allemaal wel even nodig. Het was goed voor onze spieren en voor onszelf
om even weer tot rust te komen. Er was daar ook van alles te doen. Er was een bubbelbad, een
kinderbad, een glijbaan, een golfslagbad, een sauna en een heel groot bad waar je allerlei dingen kon
doen. Je kon van duikplanken springen van drie verschillende hoogtes, kanoën en in een groot tennis
veld over slaan/gooien met een bal. Het was heel leuk en gezellig. Toen we terug kwamen ging
iedereen een beetje zijn eigen kant op een aantal meiden bleven in het lokaal en een aantal meiden
gingen naar de aula. Deze avond gingen de lichten om half één uit.
De volgende ochtend mochten we iets later ons bed uit. We maakten ons weer klaar en gingen weer
naar de andere kant van de school om te eten. Na het ontbijt gingen we naar het voetbaltoernooi en
claimden dezelfde kleedkamer als zaterdag.
De eerste wedstrijd moesten we tegen Nederlanders. We speelden 1-1. We moesten weer twee uur
wachten dus deze keer gingen we naar binnen. Helaas was onze kleedkamer ingepikt door een ander
team dus vroegen we of we bij onze Nederlandse vrienden (de A1 uit Deventer) mochten zitten. Onze
tweede wedstrijd was tegen Denen. Deze wonnen we met 4-1.
De laatste wedstrijd was een strijd om de 7e en 8e plek. We moesten tegen Duitsers spelen. De
eindstand werd 0-0 dus moesten er penalty’s genomen worden. Karlijn, Irene, Cynthia, Margot en
Tess moesten ze nemen. Tess ging voor de penalty’s keepen. Ze hield ze allemaal en scoorde zelf ook.
Net als Karlijn. Tess was zo blij dat ze moest huilen van geluk. We werden 7e van de 16. We
moedigden nog even onze Nederlandse vrienden aan en daarna gingen we avond eten. We aten wraps
met groente en fruit maar een aantal durfde het vlees voor in de wraps niet te eten. Na het eten gingen
we terug naar de school. We hadden een aantal Duitse jongens leren kennen, dus daar gingen we mee
praten. Sommige meiden hebben nog steeds contact met hen.
De volgende ochtend begonnen we met het opruimen van de klaslokalen. Daarna gingen we ochtend
eten. Al gauw gingen we weer op weg naar huis. De terugreis was ongeveer hetzelfde als op de heen
weg. We gingen 's avonds naar de McDonald's in Nederland. Op de Afsluitdijk kwamen we in de file
te staan. Ergens tussen acht uur en half negen waren we weer thuis. Na een hele leuke reis en
gezelligheid was het ook wel weer fijn om thuis te zijn. We willen
nog even alle begeleiders bedanken omdat ze alles super geregeld
hebben en ons allemaal weer levend hebben thuis gebracht. Heel erg
bedankt Jelle, Jolanda Jacob, Sjors, Jack, Anita en Jos!
Misschien gaan we volgend jaar nog wel een keer, want iedereen
vond het super leuk!

Sabine Alkema en Karlijn Nijland
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Seizoen 14/15 van DESS MC1
Wat was het hoogtepunt van dit seizoen? Winterkampioen worden, 2x een toernooi winnen,
zo’n leuk team zijn dat twee sponsors je een trui willen geven, de gezelligheid elke week
weer, 2 spelers die een trainingsopkomst hebben van 100% (!) of toch de promotie van de 2e
klasse voor de winterstop naar 1e klasse na de winterstop? Al deze antwoorden zijn fout.
Hoewel dit allemaal gebeurt is dit seizoen (ja echt, in 1 seizoen!) was het hoogtepunt
natuurlijk de reis naar Denemarken. Teveel om op te noemen, maar hieronder toch een poging
dit seizoen samen te vatten:
Voor de winterstop wonnen we bijna alle wedstrijden met grote cijfers. Doelpunten maken is
leuk, maar elke week met 10-0 winnen is niks. Het leverde wel een kampioenschap op,
doordat we de 2 andere goede teams in de poule wisten te verslaan. Na de winterstop werden
we in de 1e klasse ingedeeld. Nu moesten we echt werken om punten te halen en dat beviel
alle spelers duidelijk beter. Helaas moesten we dit door een blessure zonder topscorer Cynthia
doen. Hoewel er nu ook wel eens verloren werd en we echt even moesten wennen aan het
hogere niveau, was het plezier in het spelletje vele malen groter. Met de week zag je de
meiden groeien en in de 3e wedstrijd pakten we onze 1e overwinning. We zaten er nu lekker
in en de strijd was elke week fantastisch om te zien. Tegen de betere ploegen gaven we
weinig weg en tegen gelijkwaardige ploegen waren er mooie doelpunten en combinaties te
zien. We gingen voor plek 3, maar werden op 1 doelpuntje 4e. Een knappe prestatie waar we
tevreden mee kunnen zijn.
Tussendoor wonnen we een toernooi bij Berkhout en openden we de dameskleedkamer. In die
kleedkamer klinkt voor en na elke wedstrijd luid en duidelijk muziek en wordt duidelijk dat
het met de sfeer in het team wel goed zit. Die kleine irritatietjes die er een enkele keer zijn,
lossen de meiden meestal zelf op, dus voor de begeleiding een leuke groep om mee aan de
slag te gaan. Na weer eens een leuke wedstrijd kwam het idee om met dit team een toernooi te
spelen in het buitenland. Jolanda had daar als speler vroeger goede herinneringen aan
overgehouden en als we het wilden doen, dan met deze groep. De meiden waren ook
enthousiast en uiteindelijk werd Denemarken uitgekozen als bestemming.
De sponsors Sjors en Jacob, vlagger Jack, vader Jos en moeder Anita gingen samen met
Jolanda en Jelle mee als begeleiding en ook daar was het voor de begeleiding net vakantie. Je
vertelt wat er op het programma staat, laat de meiden los en ze hebben het overal gezellig. Al
overhooghoudend werden ze zo de hoofdattractie op een plein waar veel teams moesten
wachten. Het voetballen komt bij de meiden dus ook aan bod in hun vrije tijd. Waar
meidenvoetbal bij sommigen nog bekend staat als wat meiden die bij elkaar zitten te kletsen
en af en toe eens voetballen, laat dit team zien dat dat bij ons niet geldt. Elke tussenstop op de
heen- en terugweg werd gebruikt om de bal erbij te pakken en in een grote kring te oefenen
met koppen en hooghouden.
Mede door het fanatieke voetballen hebben wij op het internationale toernooi in Denemarken
de goede naam van het Nederlandse voetbal hoog gehouden. Op de eerste dag werd meteen de
1e wedstrijd met 1-0 gewonnen van Høje Gladsaxe IF (wie kent ze niet!). De andere 2
wedstrijden van die dag wisten we van beide Duitse tegenstanders niet te winnen (1-4 tegen
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JSG Südtondern en 0-2 tegen TSV Bargteheide), waardoor we op doelsaldo 4e werden en
samen met alle nummers 3 en 4 van de 3 poules op de 2e dag streden om plek 7 t/m 12. We
speelden deze dag eerst gelijk tegen JVC Cuijk uit Nederland en wonnen daarna met liefst 4-1
van Rødekro IF (Den). Het doelsaldo was nu in ons voordeel, waardoor wij tegen Vfl 08
Repelen uit Duitsland om plek 7 en 8 mochten strijden. Na een matige wedstrijd stond het nog
steeds 0-0, dus moest er een penaltyserie gespeeld worden. Anna stond haar keepersplek
graag af aan Tess, de penaltynemers werden aangewezen en Karlijn schoot meteen de 1e
penalty erin. Tess hield daarna 2 penalty’s en 2x schoten de Duitsers over. Wij misten door de
spanning helaas ook, maar Tess mocht zelf aanleggen voor de 5e penalty. Net als op tv
stonden alle spelers op de middenlijn met hun handen op elkaars schouders. Als Tess zou
raken, wonnen we deze wedstrijd. Tess scoorde en (weer net als op tv) iedereen vloog op haar
af om met elkaar te feesten. We hadden dus de strijd om plaats 7 t/m 12 gewonnen. De
medaille die daarbij hoorde, leverde blije en trotse gezichten op. Velen hadden een mooie
reden om blij te zijn op dat podium. Margot die haar eerste doelpunt maakte, Sandra en
Cynthia die ondanks blessures toch nog mee konden meespelen, Anna die supergoed speelde
het hele toernooi en zo kan ik nog wel even doorgaan.
De ervaringen van dit toernooi nemen we mee naar volgend seizoen: de penaltyserie, spelen
zonder grensrechters (zonder Jack tekort te doen, werkte dit uitstekend), spelen tegen
buitenlandse teams, de gele kaart die Bente pakte en het teamgevoel dat alleen nog maar veel
sterker is geworden. Volgend seizoen worden we MB1 en gaan we elke zaterdag weer vol
strijd en passie de wedstrijden in. Mocht er iemand niks te doen hebben op zaterdag, kan ik
het bezoeken van een wedstrijd van dit team enorm aanbevelen. Mij bevalt het in ieder geval
elke keer weer om erbij te zijn.
Tot volgend seizoen, Jelle
In cijfers zag ons seizoen er zo uit:
We speelden dit seizoen 21 competitiewedstrijden, 4 oefenwedstrijden en 5 toernooien.
Naam
Lisa de Niet
Karlijn Nijland
Valerie Reus
Sabine Alkema
Loïs Karsten
Tess Karsten
Noa Vlaar
Irene Slagter
Margot Smit
Sandra Burrei
Anna Hovenier
Merel Sas
Mandy Vlaar
Cynthia Henneke
Bente Sas
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Aantal keer
getraind
64
64
61
59
59
58
56
56
52
50
43
36
33
30
29

In
procent
100 % (!)
100 % (!)
95 %
92 %
92 %
91 %
88 %
88 %
81 %
78 %
67 %
56 %
52 %
47 %
45 %

Aantal wedstrijden
gespeeld
30
30
30
30
29
30
29
30
29
24
24
29
20
16
21

Doelpunten Man van de
wedstrijd
8
6
2x
20
2x
5
4x
3
3x
2
2x
48
4x
1
1x
4
1x
16
4x
3
40
1x
1x
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16/5 DESS MD1 – Spirit MD1
Vandaag de laatste competitiewedstrijd tegen de kampioen Spirit. Wij zaten als beginnend
elftal in een mooie poule, met 6 teams die goed aan elkaar gewaagd waren. Daarvan had
Spirit het meeste geluk en Medemblik de meeste pech, want alle uitslagen zaten dicht bij
elkaar. Op 1 uitslag na, onze uitwedstrijd bij Spirit hadden we met 8-1 verloren omdat we veel
zieken en geblesseerden hadden die dag, dus wij hadden nog iets recht te zetten.
Het begon goed, het ging gelijk op met kansen over en weer. Toch scoorde Spirit het eerste
doelpunt. Maar al snel wist Mariët de gelijkmaker te scoren, en vlak voor rust maakte Myrthe
er zelfs 2-1 van.
Ook de 3-1 hing in de lucht, maar helaas net op de paal geschoten. Iedereen deed super z'n
best, en het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Na rust kwam Spirit wat feller uit de
kleedkamer, en werd het 2-2 en 2-3. Wij konden nog wat terug doen en Myrthe maakte de 3-3.
Daarna had ze ook de 4-3 nog op haar schoen, maar die bal ging helaas net naast. Femke
moest het de laatste minuten een paar keer stevig ontgelden en viel hard op de grond, maar
gelukkig niet op haar knie. Wies had een aantal uitstekende reddingen, flink geholpen door de
hardwerkende verdediging Alexandra, Megan, Kim en Fleur, maar Spirit had wel het geluk
van de kampioen en maakte er toch nog 3-4 van. Evengoed een topprestatie van dit team,
vandaag bestaande uit Eva, Jasmijn, Dayenne, Femke, Wies, Alexandra, Megan, Fleur,
Esmee, Kim, Myrthe en Mariët. Verder spelen ook Marit, Anouk en Daimy bij dit team, dat na
de winterstop als enige nieuwkomer op een heel veld een prima prestatie heeft geleverd door
als 3e te eindigen! Maar liefst 6 van de 10 wedstrijden wisten ze te winnen.
Dit is de officiële eindstand:
1. Spirit MD1
10 gespeeld, 27 punten, doelsaldo 32-10
2. VVS MD2
10 gespeeld, 18 punten, doelsaldo 20-15
3. DESS MD1
10 gespeeld, 18 punten, doelsaldo 24-25
4. Always Forw. MD3 10 gespeeld, 15 punten, doelsaldo 12-17
5. De Blokkers MD2 10 gespeeld, 12 punten, doelsaldo 24-21
6. Medemblik D2
10 gespeeld, 0 punten, doelsaldo 5-29
Heel knap gedaan meiden!
Dit was dus een mooi seizoen voor deze meiden, eerst met z'n negenen begonnen als meisjes
E en daar kampioen geworden voor de winterstop. In de loop van het seizoen kregen we er
steeds meer meisjes bij, waardoor we na de winterstop als een echt elftal konden gaan spelen
in de meisjes D.
Speelsters, trainsters, sponsors, ouders, supporters en Jack bedankt voor dit seizoen en ik hoop
jullie allemaal weer op of langs het veld te zien volgend jaar bij DESS MD1!
Sandra
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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
te vermelden dat met deze ‘Vrienden van DESS’-aktie
het donateurschap en alle eerdere donateur-akties daartoe zijn vervallen.
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Belangrijk is nog
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