Nico Aaij Voetbalweek
Dinsdag 31 mei t/m zaterdag 4 juni 2022

Van de Voorzitter
Voor jullie ligt de aparte, extra editie van de Odessa in een ouderwetse papieren uitvoering. Deze
speciale Odessa staat geheel in het teken van de
s.v. DESS VOETBALWEEK (editie 2022)
Ik ben trots en blij dat ik na twee Voetbalweek loze jaren namens onze hoofdsponsor NOCTILUCA
Consulting B.V. iedereen eindelijk weer uit mag nodigen om het seizoen 2021-2022 op traditionele
wijze (bijna) af te sluiten. En met iedereen bedoelen we ook echt iedereen. Leden of niet leden,
dorpsgenoten of niet dorpsgenoten, man of vrouw, jong of oud, kortom iedereen. Daarnaast zijn
uiteraard ook alle belangstellenden van harte welkom die niet gaan voetballen maar willen genieten van
de fantastische sfeer en sportieve strijd die gedurende deze week op ons knusse sportcomplex zal
losbarsten. Ik zeg bijna afsluiten, omdat er na de voetbalweek nog diverse competitiewedstrijden
worden gespeeld en het eerste herenelftal hopelijk nacompetitie gaat spelen.
Voordat ik verder ga, vraag ik jullie aandacht voor het volgende. Op 26 juni 2020 overleed ras clubman
Nico Aaij. Nico is er medeverantwoordelijk voor dat de Voetbalweek, in zijn huidige vorm, bestaat, als
vervanger van het stratentoernooi. Nico vond dat een dergelijk voetbalgebeuren aan het eind van het
seizoen levensvatbaar was. De eerste jaren zat hij in de organisatie. En hij heeft gelijk gekregen. De
voetbalweek, met loterij, is een blijvende traditie geworden die onze club bijzonder goed kan gebruiken.
Ik vind het een grote eer dat ik mag aankondigen dat de Voetbalweek van de sv DESS voortaan door
het leven zal gaan als “Nico Aaij Voetbalweek”. Als eerbetoon aan Nico, want dat heeft hij dubbel en
dwars verdiend.
Door de enthousiaste voetbalweekcommissie zijn uit de verschillende heren-, dames- en jeugdteams
weer leuke gemixte teams samengesteld. Deze teams worden aangevuld met alle andere
voetbaldieren. Vooraf is een inventarisatie gemaakt van iedereen die graag mee wil doen. Denken jullie
na het lezen van de indeling, wat vreemd ik sta niet ingedeeld, schroom dan niet en neem contact op
met één van de commissieleden, zodat je alsnog aan een team toegevoegd kan worden.
Tijdens deze Nico Aaij Voetbalweek wordt er ook weer gestreden om de penaltybokalen. Alle avonden
worden er voorrondes gespeeld in verschillende categorieën en op zaterdag zijn de finales. Iedereen
die denkt een “penalty-killer” te zijn, wordt uitgenodigd om mee te doen. Het is niet verplicht om mee te
doen aan de voetbalweek om mee te kunnen strijden om deze felbegeerde eer.
Voor het totale programma van deze geweldige week, verwijs ik jullie naar deze speciale Odessa. Aan
iedereen is gedacht dus neem het programma goed door.
Aan het eind van iedere speelavond is er een trekking van de DESS LOTERIJ. Ook dit jaar zijn er
prachtige prijzen. Dus het is zeker weer de moeite waard om loten te kopen. Deze loterij wordt mede
mogelijk gemaakt door de sponsors, lotenverkopers en kopers van de loten. Iedereen ontzettend
bedankt! Een overzicht van de sponsors is verderop opgenomen in deze speciale Odessa.
Ik hoop dat de weergoden ons dit jaar goed gezind zijn en dat we op zaterdag 4 juni 2022 deze Nico
Aaij Voetbalweek op feestelijke wijze kunnen afsluiten.
Ik wil de leden van de voetbalweekcommissie, Anita van Arem, Jelle van IJperen, Ronald ten Pierick en
Robin van den Bosch hartelijk bedanken voor het organiseren van deze fantastische week. Verder
bedank ik alle vrijwilligers die ook deze week weer hun steentje bijdragen. Tenslotte bedank ik Esther
Buijsman, Sonja Ursem, Oksana Huisman, Claudia Appel en mijn medebestuurders Jan Peter Bos en
Cor Vlaar voor het vele werk dat zij hebben verricht voor het mogelijk maken van de DESS LOTERIJ.
Laten we er met z’n allen een fantastische, sportieve Nico Aaij Voetbalweek van maken. Ik wens
iedereen succes en vooral heel veel plezier.

Ruud Wiersma

Activiteiten Nico Aaij Voetbalweek
Van dinsdag 31 mei t/m zaterdag 4 juni wordt ook dit jaar het voetbalseizoen 2021/2022 afgesloten
met de welbekende voetbalweek op het terrein van s.v. DESS. Wij hopen dat jij ook dit jaar weer mee
doet!

Jeugd: JO9 / mini’s
De jeugd voetbalt woensdagmiddag 1 juni. Het inschrijven is mogelijk vanaf 13:15 uur. Neem je
vriendjes en/of vriendinnetjes mee!

Junioren: JO17 / MO15 / JO14 / MO13 / J012 / JO9
Tien teams voetballen door de week heen een dubbele competitie. De wedstrijden duren twintig
minuten en na tien minuten wordt er gewisseld van speelhelft.

Senioren: Heren / Dames
Acht teams voetballen door de week heen een hele competitie. De wedstrijden duren twintig minuten
en na tien minuten wordt er gewisseld van speelhelft.

De strijd om de > Simon Conijn penaltybokaal<
De voorrondes zijn volgens de weekplanning. De finales zijn op zaterdag.

In de avond:
Iedere avond zijn er rond 21:30 uur trekkingen van de DESS loterij en op
zaterdag 4 juni om 23.00 uur vindt de trekking van de hoofdprijs plaats!
Op zaterdag kan je vanaf 17:30 uur tot uiterlijk 22:00 uur voor een lekkere
snack terecht bij snackwagen ‘De Meiden‘.
Tevens zal de avond feestelijk worden afgesloten met muziek

Grote DESS loterij Nico Aaij Voetbalweek
Zoals elk jaar zal er tijdens de voetbalweek weer dagelijks een trekking
van de grote DESS loterij plaatsvinden. Met ook dit jaar weer vele mooie
prijzen. Elke voetbal avond is er een trekking van de loterij en op 4 juni
om 23.00 uur de trekking van de hoofdprijs.
De volgende prijzen zijn er dit jaar te winnen:

1e Hoofdprijs:
2e Hoofdprijs:
3e Hoofdprijs:
4e Hoofdprijs:

Espressomachine
Weber barbecue
Samsonite rolkoffer
Sage luxe tafelgrill

En natuurlijk elke avond vele andere mooie prijzen.
De opbrengst van de loterij is t.b.v. opknappen van de accommodatie
Elk lid heeft reeds een boekje met 20 loten gekregen om te verkopen.
De boekjes dienen vóór 28 mei 2022 te zijn ingeleverd bij 1 van onderstaande adressen.
Ook zijn daar de extra boekjes verkrijgbaar.
Esther Buijsman
Het Hogeland 11
Benningbroek

Sonja Ursem
Klammeland 13
Benningbroek

Claudia Appel
Dr. de Vriesstraat 28
Benningbroek

Als beloning is er voor de jeugdleden voor elk volledig verkocht boekje een verrassing,
aangeboden door s.v. DESS.

Woensdag middag
Op woensdagmiddag 1 juni is de jeugdmiddag voor de spelers van J09 en de mini’s
(De JO9 spelen tevens mee in de avond competitie) Deze middag start om 13.30uur en wordt je ter
plekke ingedeeld. Je speelt onderling tegen elkaar een kleine competitie en rond af met penalty
schieten.

Teamindeling Junioren: M013 / JO12 / JO9
Conform de weekplanning verderop in deze Odessa spelen onderstaande teams onderling tegen elkaar
een avond competitie, dit geldt voor de spelers van MO13, JO12 en J09.
Onderstaande spelers doen mee:

Real Madrid
Collin Broers
Giel van den Meij
Feline Bruinsma
Tim Bruijns
Mika Snoek
Leona Peters
Romy Zuydam
Jinte Ligthart

Villareal
Gerrit Vlaar
Joes Bartels
Job Zuijdam
Rupen Poelman
Nienke Vlaar
Lois Smit
Natalie Zaborowska
Merel Kaptein

Barcelona
Yuiel Tesfagebriel
Fienne Lighthart
Sepp Bartels
Timo van den Bosch
Lana Huisman
Lyra ten Pierick
Lotte van Doorn
Femke Vlaar

Atletico Madrid
Jolien Vlaar
Maxim Petrosian
Jens Ligthart
Fynn Bregman
Matthijs Vlaar
Rahaf Khalifeh
Emily Sarnowska
Chaya Steman

Osasuna
Benjamin Sruij
Novan Ravensbergen
Pé Vlaar
Fer Holleboom
Julia Sciebior
Roos Vlaar
Maja Zaborowska
AnnaRoos Luurtsema

Als je naam er niet tussen staat, maar je wilt wel mee doen: laat dit meteen aan ons weten,
want er is plek voor iedereen! Dit geldt ook voor vriendjes en vriendinnetjes die niet op
voetbal zitten of lid zijn van een andere club!

Teamindeling Junioren: JO17 / MO15 / JO14
Conform de weekplanning verderop in deze Odessa spelen onderstaande teams onderling tegen elkaar
een avond competitie, dit geldt voor de spelers van JO17 / MO15 / JO14.
Onderstaande spelers doen mee:

Liverpool

Manchester City

Everton

Perry Appel
Bram van Leeuwen
Jasmijn de Jong
Inge Stins
Julia Huisman
Daniel Huisman
Nick Koopman
Thijs van Waaijen

Guus van Leeuwen
Imme Holleboom
Sven Okx
Esmee Vlaar
Emma Brouwer
Noelle Alves
Joost van Vliet
Seth van Diepen

Maarten Bruijns
Finn Koopmans
Abi Zalgana
Maria Luurtsema
Luna Smit
Niek Luurtsema
Timo Kan
Karel van Leeuwen

Tottenham Hotspur
Collin Koelemey
Mike Stins
Tijmen Vlaar
Femke de Jong
Noa Zuijdam
Tara Appel
Jordi Stins
Hugo-Geert Luurtsema
Cas Ursem

Arsenal
Wess van Diepen
Omar Khalifeh
Romario Peters
Manouk de Lange
Kaya Knaven
Sterre van Veen
Tess Huisman
Colin Kragten
Lars op den Kelder

Als je naam er niet tussen staat, maar je wilt wel mee doen: laat dit meteen aan ons weten,
want er is plek voor iedereen! Dit geldt ook voor vrienden en vriendinnen die niet op
voetbal zitten of lid zijn van een andere club!

Teamindeling Senioren (heren/dames):
We hebben alle leden ingedeeld in ruime teams, met aan het hoofd een aanvoerder. Je speelt met
teams van 5 plus een keeper. De aanvoerder wordt verder geacht het aanspreekpunt van zijn/haar
team te zijn. De kleur van de teamshirts is de kleur van je team. Regel met elkaar dat jullie de juiste
kleur shirt dragen. De aanvoerder hoeft niet perse zelf te spelen.
Wil je graag meedoen maar staat je naam er niet tussen? Je kunt je nog steeds opgeven via een
WhatsApp/sms naar 06-50850355 of opgave in de brievenbus op Kreek 4 te Benningbroek.
Let op: De aanvoerder bepaald of er wel/geen versterking nodig is in zijn/haar team!
Dit betekent wel dat er overleg en goedkeuring van de organisatie moet zijn om spelers te mogen
toevoegen aan het team!
De bovenste personen worden gevraagd om op te treden als aanvoerder, zij krijgen een lijst van de
spelers voorzien van hun telefoonnummer om na te gaan welke wedstrijden wie aanwezig is, zorg voor
een compleet team.

Rood:

Blauw:

Grijs:

Iris Beerepoot ©
Arthur Admiraal
Boogie Molina
Ross van Etten
Remco Bekkema
Rob Vlaar
Daimy Punt
Esmee Smit
Nick van Diepen

Niek Nijland ©
Dian Bakker
Maarten Hovenier
Jitse Spil
Elly Dambroek
Jelle van IJperen
Alexandra Huisman
Femke Singelenberg
Valerie Reus

Kjell van Huemen ©
Sjoerd Beuker
Harm op den Kelder
Emiel Romeijn
Nico Leeuw
Reinier de Groot
Maartje Langedijk
Corine Beerepoot
Irene Slagter

Paars:

Groen:

Geel:

Tess Karsten ©
Luuk Bontekoning
Stijn op den Kelder
Pieter Schuit
Arnold Huisman
Jacob Karsten
Jelle van den Berg
Amber Helder
Michelle Visser

Ruben Kistemaker ©
Joky Damasco
Ronald ten Pierick
Bas op den Kelder
Vincent Vriend
Jelle Klijnsma
Melody Scheper
Floor Koopman
Merel van Hengstum

Lisa de Niet ©
Kyle Diephuis
Jimi Koomen
Marvin van Veen
Jan Korver
Mattz Brandhoff
Amber Jesterhoudt
Margot Smit
Rosalie Hendriks

Zwart:

Wit:

René Smit ©
Devon Diephuis
Robert Krijgsman
Fred van der Ven
Robin van den Bosch
Jochem Frankfort
Cynthia Henneke
Karlijn Nijland
Anouk Wijte

Niels Kuip ©
Dirk-Jan Doodeman
Maico Verhoeven
Vincent Vermeulen
Stef van Diepen
Ramon Poeze
Alicia Huiskes
Iris Velt
Marit Steur

Programma Nico Aaij Voetbalweek

DINSDAG 31 MEI
Tijd
18:00 uur
18:25 uur
18.50 uur
19.15 uur

Veld 1
Real Madrid - Villareal
Everton - Tottenham
Liverpool - Arsenal

Veld 2
Osasuna - Barcelona
Real Madrid - Osasuna
Manchester - Tottenham

Veld 3
Liverpool - Manchester
Barcelona - Atletico
Villareal - Atletico

Voorronde penaltybokaal J017 / M015 / JO14

20.00 uur
20.25 uur
20:50 uur

geel
wit
groen

-

groen
paars
rood

wit - zwart
geel - rood
grijs - blauw

blauw - paars
zwart - grijs
- - -

(eindtijd 21:10 uur)

WOENSDAG 1 JUNI
Tijd
13:30 uur

Veld 1

Veld 2

JO9 / mini’s

18:30 uur
18:55 uur

Everton
Everton

-

Liverpool
Manchester

19:30 uur
19:55 uur
20:20 uur

groen
geel
rood

-

wit
wit
blauw

20:45 uur

Veld 3

Arsenal - Manchester
Tottenham - Liverpool

- - - - -

geel - zwart
groen - zwart
- - -

rood - grijs
grijs - paars
- - -

Voorronde penaltybokaal senioren (heren/dames)

(eindtijd +/- 21.30uur)

DONDERDAG 2 JUNI
Tijd
18.00 uur
18.25 uur
18.50 uur
19.30 uur

Veld 1
Tottenham - Arsenal
Barcelona - Osasuna
Atletico - Barcelona
DESS VR1

-

DESS VR2

Veld 2
Liverpool - Everton
Atletico - Real Madrid
Tottenham - Manchester

Veld 3
Villareal - Real Madrid
Arsenal - Liverpool
Osasuna - Villareal

(Competitiewedstrijd)

Geen voetbalweek wedstrijden senioren, aanmoedigen dames is een pre!

VRIJDAG 3 JUNI
Tijd
18.00 uur
18:25 uur
18:50 uur
19.15 uur

Veld 1
Manchester - Everton
Villareal - Osasuna
Everton - Arsenal

Veld 2
Real Madrid - Barcelona
Liverpool - Tottenham
Villareal - Barcelona

Veld 3
Osasuna - Atletico
Manchester - Arsenal
Real Madrid - Atletico

Voorronde penaltybokaal M013 / JO12

20.00 uur
20.25 uur
20:50 uur

rood
geel
groen

-

wit
grijs
grijs

geel - blauw
groen - blauw
rood - paars

zwart - paars
- - - - -

(eindtijd 21:10 uur)

ZATERDAG 4 JUNI
Tijd

Wedstrijd

16.30 uur
16.30 uur
17.00 uur

Ouders JO9
Ouders JO12
Ouders MO13

Veld
-

A-veld, kleine veld 1
A-veld, kleine veld 2
B-veld, grote veld

DESS J09
DESS JO12
DESS MO13

Wedstrijden 1x15 min., mocht je als ouder geen voetbalschoenen hebben, je kan gewoon op je gympen ;-)
Tijd
18:00 uur
18:25 uur
18.50 uur
19.00 uur

Veld 1
Manchester - Liverpool
Arsenal - Tottenham
Atletico - Villareal

Veld 3
Tottenham - Everton
Barcelona - Villareal
Osasuna - Real Madrid

Finale penaltybokaal JO17 / M015 / JO14 / MO13 / JO12

19:30 uur
19:55 uur
20:20 uur
21.00 uur

Veld 2
Barcelona - Real Madrid
Atletico - Osasuna
Arsenal - Everton

groen
geel
wit

-

paars
paars
blauw

zwart - blauw
wit - grijs
rood - zwart

Finale Penaltybokaal senioren (heren/dames)

(eindtijd +/- 21:30uur)

- - - - - - -

Scheidsrechters
Er zijn een aantal vaste scheidsrechters die zich deze week inzetten om een groot deel van de
wedstrijden te fluiten, alvast onze dank daarvoor! Dit zijn er echter niet genoeg om alle wedstrijden
te kunnen dekken. Zo zullen dan ook de oudere junioren leden en jongere senioren worden ingezet om
1x een wedstrijd in het begin van de avond te fluiten. Diegene wordt benaderd.

Reglement & Spelregels
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er mag onbeperkt gewisseld worden.
De keeper mag een terugspeelbal niet in de handen pakken, doet hij dit wel dan volgt een
indirecte vrije trap op de rand van het doelgebied.
Als de keeper de bal uit zijn handen uitschiet volgt een indirecte vrije trap op de rand van het
doelgebied.
Directe vrije trap binnen het doelgebied is een penalty.
Doelpunt door intrap telt niet, deze moet indirect zijn.
Er speelt ten alle tijden een dame mee. Wanneer de dames uit jouw team verhinderd zijn, dient
de aanvoerder zelf een dame te regelen.
Doelpunten die door een dame gescoord worden, worden als twee doelpunten geteld.
Een eigen doelpunt door een dame wordt als één doelpunt geteld.
Er worden zaalvoetbalregels toegepast, d.w.z.:
1)
Geen persoonlijk contact.
2)
Geen slidings.
3)
Wisselen van spelers bij de middenlijn.
4)
Geen buitenspel.
5)
Bij uitbal intrappen i.p.v. ingooien.
6)
Keeper mag niet uit de handen uitschieten.

De scheidsrechter heeft het recht om een speler naar aanleiding van een overtreding(en) 2 minuten
tijdstraf te geven of voor de resterende tijd van het veld sturen.
Overwinning:
Gelijkspel:
Verlies:

3 punten
1 punt
0 punten

Als teams in punten gelijk eindigen zal hun plaats bepaald worden door:
1) Doelsaldo.
2) Onderling resultaat.
3) Doelpunten vóór.
4) Penalty’s.
In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.

Barst jij nog van de energie?
Vergeet de grote schoonmaak- en opruim ochtend dan niet!
Wie:

Iedereen die wil helpen is van harte welkom

Wat:

Het schoonmaken van de kantine en het terrein

Waar:

Terrein van DESS

Wanneer:

Zondag 5 juni van 10:30 tot ongeveer 12:30 uur!

Met z’n allen is het gezelliger en eerder klaar! Alvast bedankt!

Sponsoren Nico Aaij Voetbalweek 2022
Onze dank gaat ook uit naar de onderstaande bedrijven die deze voetbalweek en de loterij dit jaar
mede mogelijk maken:

Koen Timmermans Agr. Diensten
Kids Can Fly
Kareltrans by Junior
Juwelier Leo de Nijs
Itoh Peony Plus
Impact Personeel
Houten Meubel Outlet
Fortune Koffie
Fa. Palet
Enorm Groot
Duijn Teamsport
Drukwerkplaats
Dorpshuis De Vang
De Mooie Jurk
De Koeientuin
De Dijke Agr. Makelaardij
De Beukenhof Zuivel
Clevers Concept Store Hoorn
Bouwbedrijf Vlaar & Vlaar
Bouwbedrijf Bruijns
Bosbungalows
Autobedrijf Keijzer Midwoud
Autobedrijf Glas
Astrid Cadeautjes
Albert Heijn Supermarkt
Administratie Kantoor Van Arem

Krul Alltech
Label M Wognum
Luken Woonservicewinkel
Mantel & Voors Notarissen
Marskamer Nibbixwoud
MSH Equipment BV
Munster Tuin -en Kluswerk
Natuur en Welzijn Benningbroek
Nieuwenhuis Infra en Service
Noctiluca Consulting
Old Wood de woonwinkel
Paeon BV
Pieter de Jong Tree Removal
Quotamel BV
Rood Groothandel
Ruud Vlaar Groentechniek
Skicentrum Hoorn
Snackwagen de Meiden
Stapel-Donker
Totaalproject Evert Oudt
Van 't Riet Makelaars
Vivaldi IJssalon
Vlaar Groep
Vlaar Interieurbouw
Vlarotech
Yvette Vlaar Fotografie

Mocht u ook onderdeel willen zijn van dit evenement met het sponsoren van een bijdrage of een
geschenk voor de loterij dan kunt u mailen naar:

sponsoring.dess@gmail.com

