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                    37e jaargang  Nr 27           

  

 

                    

         12 maart 2012 
 

 

 

 

 

Herinnering. 

 
Een paar weken terug heb ik een oproep geplaatst of er iemand is (1 of 2 personen), 

Die de Odessa van mij wil overnemen om te drukken.  

Helaas heb ik nog geen reactie gehad. 

Je kunt mij bereiken op telefoon nummer 591299, dan vertel ik je hoe alles werkt en  

kun je een keertje meedraaien. Want zien zegt meer dan gezegd. 

Je hoeft niet alle kopie bij elkaar te scharen, dat doet Nico al. 

Het komt via Email binnen, jij zet het op een USB-stick en in de kantine kun je het dan 

afdrukken. 

Een kind kan de was doen bij wijze van spreken. 

Eventueel is er een perfecte  “nietster” die je graag wilt bij staan. 

 

Eveline Keeman 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
18-03-2012 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14:00  1710 DESS 1 – Flevo1  

A 10:00  61291 DESS 3 – Flevo 3  

A 12:00  205955 DESS B1 – SEW B1  

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 12:00 11:00 61453 De Blokkers 4  – DESS 2  

 10:00 09:00 68106 Berkhout/Kwiek‘78 Ve1 -DESS Ve1  

 12:00 11:00 212994 Grasshoppers DA2 – DESS DA1  

 14:00 13:00 212996 Grasshoppers DA1 – DESS DA2  

 

25-03-2012 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14:00  2618 DESS 1 – Callantsoog 1  

A 12:00  63388 DESS 2 – SRC 4  

A 09:00  68253 DESS VE1 – de Zouaven VE1  

A 10:15  205632 DESS B1 – Always Forward B2  

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 11:30 10:30 63111 Sporting S 3  – DESS 3  

 14:30 13:30 212815 Woudia Da 1 – DESS Da 1  

 
 
 

   

 

                   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Uitslagen zondag 04-03-2012  

Oudesluis 1 – DESS 1 1-3 

DESS 3 – Andijk 5 4-2 

KGB VE1 – DESS VE1 1-2 

Andijk Da1 - DESS Da1  2-2 

KGB Da2 - DESS Da2  8-1 

DESS B1 – Dynamo B1 5-0 

Uitslagen zaterdag 03-03-2012  

ASV 55 F2 - DESS F2 ? 

Spirit’30 F5 - DESS F1  5-2 

DESS E1 – de Blokkers E7 2-12 

DESS ME1 – Kwiek 78 ME2 13-1 

Schellinkhout D2 - DESS D1  7-2 

Asonia C1 - DESS C1 5-0 

DESS MC1 – Reiger boys MC2 1-4 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
CA Moolevliet  rel.nr. MMTS572 
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: 
      
      
   
14 maart            2012 Bestuursvergadering 
   
  4 april              2012 Bestuursvergadering 
   
  9 mei               2012 Bestuursvergadering 
   
  6 juni               2012 Bestuursvergadering 
 
17 mei               2012                                                Wedstrijd: Bestuur-Veilingteam 
 
21 t/m 26 mei    2012                                                Voetbalweek 
 

 

 

 

 

KLEEDKAMERS SCHOONMAKEN 
Zoals ieder jaar zullen de diverse teams ook dit jaar worden opgeroepen voor het schoonmaken van de 

kleedkamers. We hebben de aanpak hiervan echter veranderd. Dit omdat de opkomst slecht was. Uiteraard 

betreuren we dit want het enige middel dat blijkbaar werkt is het opleggen van een sanctie als je niet komt 

opdagen. 
 

VANAF NU zullen we tijdig (2 maanden van tevoren) in de Odessa aankondigen welke spelers op welke avond 

in de kantine worden verwacht. Deze lijst zal wekelijks in de Odessa worden afgedrukt. Doordat deze avond 

ruimschoots op tijd wordt aangekondigd heeft iedereen de tijd om zijn of haar 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 03 april 2012 Dinsdag 01 mei 2012 Dinsdag 29 mei 

Arjan Bakker Frederik van der Ven Robert-Jan Wit 

Robert Borg Marco Appel Lisandro Victoria 

Niek Nijland Max van Schagen Jan Keeman 

Robert Boersma Mathijs Wit Marco Kremer 

Mathijs Rood Kris Vlaar Martin Bakker 

Nick Hiemstra Jelle van de Berg 

Marco Klaver Mark Vlaar 

Ruben Guldenaar Michel Boon 
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DESS E1 – de Blokkers E7 
 

Zoals verwacht vandaag een zware wedstrijd tegen de koploper, Blokkers. Iedereen 

was weer van de partij. Om het wat makkelijker te maken, hadden we een opstelling 

met zo min mogelijk wisselingen in het veld, en we hadden 2 wissels. Maico zoals 

altijd op doel; Klaas en Ali speelden op rechts; Jeroen en Maarten bij toerbeurt laatste 

man; Ramon en Vince op links en Gijs, Max en Nick stonden voor. 

Al bij de eerste aanval van Blokkers was duidelijk dat het een moeilijke ochtend ging 

worden. Ze speelden heel goed over en liepen zich goed vrij. Helaas werd het eerste 

doelpunt door onszelf achter Maico geschoten, maar we herstelden ons goed en gingen 

meteen weer door. Na een aantal goede aanvallen van de tegenpartij, waarbij ze nog 

een keer scoorden, konden wij ook naar het doel rennen, en wist Gijs de 1-2 in te 

schieten. Daarna scoorde Blokkers weer, en weer ging Dess in de aanval en via de 

binnenkant van de paal scho ot Nick de 2-3 binnen. Tot zover ging het aardig. Bij rust 

was het 2-5, maar er kon nog wel wat aan de stand veranderen. Helaas was het de 2e 

helft alleen Blokkers die nog vaak konden scoren, en we probeerden er nog wel wat 

tegenover te stellen, maar dat lukte aldoor net niet. Wat een zwak punt blijft, is het 

opvangen van de uittrappen van Maico. Kom voor je man en vang die bal op! Wel heel 

positief is dat iedereen goed gehumeurd bleef en niemand het koppie liet hangen, 

waardoor de sfeer onderling goed was. Iedereen maakt fouten, maar dat hoort er 

gewoon bij en zolang je je uiterste best maar blijft doen is dat helemaal niet erg.  

Volgende week spelen we weer een thuiswedstrijd, en we proberen natuurlijk gewoon 

weer goed samen te spelen en dit keer de punten in eigen huis te houden. 

 

Sandra 
 

 

 

 

Wedstrijd DESS ME1 - Kwiek ‘78 ME2, 10 maart 2012 
 

We misten 1 speler maar dat was niet te merken. 

Nika ging de eerste helft op doel ze had niks te doen.  

De bal was steeds voor . 

Al snel hadden we 1 doelpunt gescoord. 

Aan het einde van de 1
e
 helft hadden we 5 doelpunten. 

De 2
de

 helft ging Anna op doel. 

Ze had bijna ook niks te doen maar de tegenpartij had de bal afgepakt en toen schoot de 

tegenpartij 1doelpunt .  

Wij hadden ook nog 8 doelpunten gescoord. 

Uiteindelijk werd de stand 13-1 voor ons. Toen we ons hadden omgekleed kregen we van 

Mandy nog cake, het was heel lekker. 

 

 

Nika 
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ME-1 

Eindelijk had Anna iets te doen. Ze hield de penalty's er goed uit. 

 
 
 

Noa de speler van wedstrijd, scoorde haar eerste doelpunt en deed het daarna nog 2 keer over. 

Als dat geen appeltaart waard is. Gefeliciteerd. 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

17-03-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  197788 DESS F2 – de Zouaven F11 Damian de Boer 

 10:00  175046 DESS E1 – de Zouaven E7 Jaimy Vlaar 

 11:30  202810 DESS MC1 – Kolping Boys MC1 John Keesom 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 09:30 08:30 202010 ASV 55 F1  – DESS F1 David, Casper 

 12:00 11:00 203838 VVS 46 ME2 – DESS ME1 Margot 

 12:00 11:00 166802 VVW D2 – DESS D1 Thijs, Joost, Daan 

 13:00 12:00 196512 De Zouaven C4 – DESS C1 Krijn, Jaimy 

 

24-03-2012 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  191017 DESS F2 – Spirit’30 F9M Judith Slagter 

 10:00  172140 DESS E1 – Victoria O E3 Sanne Wagemaker 

 11:30  203309 DESS MC1 – ALC MC1 John Keesom 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 10:00 09:00 202009 Asonia F1 – DESS F1  

 11:00 10:00 203840 Always Forward ME2 – DESS ME1  

 10:00 09:00 166806 St. George D1 – DESS D1  

 12:15 11:15 196509 SEW C2 – DESS C1 Op de fiets 

 
 
 
 

 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
CA Moolevliet  rel.nr. MMTS572 
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 


