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                    35e jaargang  Nr 4          

  

 
                    

     7 September 2009 
 

 
 

 

 
                                     

 

 NIEUWE TENUES DESS 1 en DESS 2 
 

Met het einde van het voetbalseizoen 2008/2009 kwam er tevens een einde aan het 

sponsorcontract met Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar, onze hoofdsponsor, en aan het 

sponsorcontract met Autobedrijf Ursem uit Zwaag de kledingsponsor van het 2
e
 elftal. Reden 

voor het bestuur om in gesprek te gaan met beide partijen. 

Tijdens deze gesprekken bleek al snel dat beide sponsors positief stonden tegenover 

contractverlenging. De uitstraling van SV DESS komt overeen met de uitstraling die beide 

bedrijven zichzelf ook aanmeten. Fris, gedreven en altijd strevend naar het beste resultaat. 

Uiteindelijk konden na enkele gesprekken de handen geschud worden. Het resultaat werd 

zondag 6 september officieel gepresenteerd. 

Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar heeft zowel DESS 1 als DESS 2 voorzien van nieuwe 

trainingspakken en voetbaltassen. Bovendien hebben zij DESS 1 een splinternieuw 

wedstrijdtenue geschonken. Een oogstrelende outfit waarin de spelers de komende 3 

seizoenen ten strijde kunnen trekken. 

Mitsubishi Ursem heeft samen met USAutoimport  DESS 2 in nieuwe wedstrijdkleding 

gestoken. Ook DESS 2 zal met deze nieuwe tenues menig tegenstander kunnen imponeren de 

komende 3 jaar. 

Om dit alles te bezegelen waren de beide teams, de sponsors en het bestuur om 12.00 in de 

kantine aanwezig. Na een heerlijk stuk gebak werden onder toeziend oog van iedereen de 

handtekeningen gezet onder de nieuwe sponsorcontracten voor de komende 3 seizoenen. Na 

deze handtekeningen volgde een groot applaus voor de sponsors en vertrokken alle spelers 

naar de kleedkamers om zichzelf in het nieuwe tenue te steken. Vervolgens werden de beide 

elftallen in hun nieuwe kleding gefotografeerd voor de elftalfoto voor het nieuwe seizoen en 

trapte DESS 1 om 14.00 uur het nieuwe seizoen af. 
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DESS 1    -   PURMERLAND  1 
 

 

Na een goede voorbereiding onder leiding van onze nieuwe trainer Nico Vriend was het dan 

eindelijk zover, de competitie waar iedereen met smart naar uitkeek, begon vandaag. We 

verzamelden om 12 uur bij DESS, allemaal gehuld in ons nieuwe presentatiepak, dat mogelijk 

is gemaakt door onze sponsoren, waar  we uiteraard natuurlijk heel erg blij mee zijn. Tevens 

werden wij door hen voorzien van nieuwe inloopshirts, een trainingspak en een nieuwe tas. 

We gingen met z’n allen op de groepsfoto en binnenkort is in de kantine het resultaat te zien. 

Na een goede bespreking in de bestuurskamer stonden we allemaal op scherp en was het 

duidelijk wat er van ons werd verwacht, we gaan voor de overwinning! 

 

Het veld lag er schitterend bij, dankzij de inspanning van een aantal vrijwilligers, en zo 

begonnen we met de warming-up. De sfeer was prima en we waren erop gebrand om de eerste 

competitiewedstrijd tegen het altijd lastige Purmerland winnend af te sluiten. DESS begon 

ijzersterk en zette Purmerland stevig onder druk .Purmerland wist al heel snel niet meer wie 

wie moest dekken of moest verdedigen en dat resulteerde in een doelpunt voor DESS. De 

doelpuntenmaker was Kist beter bekend als Ruben. Daaropvolgend werd Purmerland ook 

scherper voorin en scoorden een tegengoal. DESS speelde op het scherpst van de snede dus 

dat betekent dat er weleens iets harder in het duel word gegaan en ja als je dan Arthur 

Admiraal heet en met zo´n lichaam er in gaat krijg je weleens een kaart. Helaas was dit reeds 

z´n 2
e
 deze wedstrijd, dus na een klein half uur spelen ging hij er af met rood. Dit incident 

leverde Purmerland een strafschop op, die net langs keeper Dennis het net trof. 1-1. Kort voor 

rust scoorde Purmerland de 1-2. 

 

Na rust stond DESS met 10 man nog steeds heel goed te voetballen, maar kon de 1-3 niet 

voorkomen. Kort daarna scoorde opnieuw Ruben Kistemaker de 2-3 en geloofde het team 

terecht nog op een gelijkspel. Helaas zat dat er vandaag niet in, maar we hebben wel laten 

zien dat er een team staat dat er helemaal voor wil gaan.  

 

Volgende week staat de derby tegen MOC uit op het programma. Wij hebben er al weer zin 

in! 

 

Dennis Laan 
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

  13-9-2009       

38628 MOC 1-DESS 1 14.00   Jong.E.de 

133706 Grasshoppers 3-DESS 2 14.00 13.00   

63133 Spartanen VE2-DESS VE1 10.00 9.00   

65151 DESS DA1-KGB DA1 11.45   F.Honhoff 

145109 DESS A1-Hauwert A1 14.00   W.Kistemaker 

65763 DESS MA1-ASV55 MA1 9-00     

  20-9-2009       

37964 DESS 1-DWB 1 14.00   Ligthard C.N.M 

133709 DESS 2-DWB 2 11.45   E.Kan 

62491 DESS vet 1-Zwaagdijk vet 1 10.00   R.Aay 

     

  uitslagen   uitslagen jeugd   beker 

  DESS 1-Twisk 1 beker   3-3   DESS D1-Grasshoppers D1  0-14 

  DESS 1-Purmerland   2-3   Dindua MD1-DESS MD1   3-3 

 DESS A1-ALC A1 beker   0-7   MOC C1-DESS C1   2-5 

 DESS DA-Apollo DA1 beker   1-4   De Valken C1-DESS C1    6-3 

 DTS DA1-DESS DA1beker   0-3   Andijk MA1-DESS MA1   3-0 

 MOC A1-DESS A1  beker   5-1   DESS MA1-Westfriezen MA1 

     VVS46 MD1-DESS MD1 

     VVS46 D1-DESS D1 

       

 Zondag wedstrijd coòrdinator   Zaterdag wedstrijd coòrdinator 

 C.Reus relatie nr.GCJR71B   A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572 

 invullen door coach   invullen door coach 

       

 RELATIE NUMMER VAN DESS IS      

 BBFW13I   De afgelastingen van de thuis  

 Graag alle uitslagen van de    wedstrijden staan s'morgens 

 uitspelende teams opschrijven    zo snel mogelijk op de KNVB site 

 op het bord in de kantine   bij clubs en competities  onder 

     zoek op club  (deze week) 

 Afgelastingen:     

 Algehele afgelastingen op teletekst 603.     

 West 1 categorie  A  standaard elftal     

 categorie B andere teams     



 

ODESSA                                                                                                                                4 

 

 

Agenda: 
 
 

  7 Oktober        2009        19.30uur                  Bestuursvergadering 

  

10 Oktober        2009                                       Klussendag 

 

23 Oktober        2009                                       Jaarvergadering 
 

31 Oktober        2009                                       Dorpsveiling 

 
 4  November     2009        19.30uur                  Bestuursvergadering      

   

  2 December     2009        19.30uur                  Bestuursvergadering 
                        
 
Iedere eerste woensdag van de maand vergadert het bestuur. 
Zou je graag (iemand van) het bestuur willen spreken kom dan langs tussen 20.00 en 20.15 uur. 
Buiten dit spreekkwartier kan je natuurlijk altijd even bellen. 
 

 
 

 

 

 

Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met Arjen Slagter  0229-591449 
 

  1e wedstrijdbal: DESS1 – Purmerland1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar. 
  2e wedstrijdbal: DESS1 – DWB1   gesponsord door Verkeersschool van Vugt 
   
 
 

 

 
 

 

 

 
Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !! 
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Beste Dess leden, 
 

Zoals jullie misschien wel hebben gemerkt zijn er wat veranderingen doorgevoerd rond de 

selectie van Dess. Eén daarvan is dat de selectie spelers in een trainings outfit is gestoken om 

er zo een eenheid van te maken! Dit tenue kan door iedereen worden gekocht bij Duin 

Teamsport Wear op de Oude Veiling te Zwaag. Als Dess lid/supporter krijg je bij Duin 10% 

korting. Ze weten daar ook precies wat voor tenue wie draagt en welk jij nodig zou hebben. 

 

De Dess site is ook in aantocht en hier zal straks een link op komen te staan rechtstreeks naar 

de online winkel(met alle Dess spullen) en je daar alles kunt gaan bestellen! 

 

www.duynsteamsportwear.nl is de site waar je eventueel voorlopig op kunt kijken en 

eventueel bestellen! Hier is echter nog niet echt te vinden wat voor tenue de selectie 

bijvoorbeeld draagt, hiervoor kun je beter naar de winkel gaan en advies vragen! 

 

Wij hopen dat uiteindelijk al onze leden en aanhang natuurlijk of met een Dess sjaaltje lopen 

of met een trainingstenue van de selectie op de training verschijnen of gewoon geheel in 

DESS gehuld langs de lijn staan te supporteren  en we zo een heel hecht club gevoel kunnen 

creëren! 

 

BELANGRIJK!!!!!! 

Voor de duidelijkheid willen we iedereen nogmaals vragen om de kleding die de club 

beschikbaar stelt, of je nou senior, junior, trainer of speler bent, niet buiten het voetbal om te 

dragen. Het is geen vrije tijd kleding. Trek je toch deze kleding aan voor andere doeleinden 

dan zal je verzocht worden de kleding in te leveren. 

 

Zit het dus erg lekker ga dan even langs bij Duyn en bestel je eigen setje. 

 

Het bestuur.     

 
 

 

 

Rabo fietstocht  

 
Aankomende zaterdag 12 september a.s. is er weer de Rabo fietstocht.  

Dess doet dit jaar niet mee. Maar als u toch wilt fietsen, zouden we het 

leuk vinden als u voor gymvereniging de Westfries wilt fietsen.  
 

Voor inschrijfformulieren kunt u contact opnemen (voor zaterdag) met  

Margreth Koelemeij, telefoonnr. 06-13759607.  

 

Wij wensen u veel fietsplezier!  
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Zoals iedere vereniging draait SV DESS ook op de inzet van talloze vrijwilligers. Zij zorgen 

ervoor dat  in jaar uit iedereen met veel plezier kan sporten of van het sporten kan genieten. 

Op dit moment zijn er nog een aantal werkzaamheden waar we nieuwe mensen voor zoeken. 

Klussen die een stukje van je tijd vragen maar echt niet je complete leven in beslag nemen. 

Samen zorgen we ervoor dat ook het nieuwe seizoen weer een geslaagd seizoen wordt.  

Wie is er bereid om: 

- Het schoonmaken te coördineren voor de woensdag en zondag. Er zijn meerdere 

mensen die willen schoonmaken maar iemand moet het coördineren.  

- Het schoonmaken van de kleedkamers te coördineren. De kleedkamer moeten 1 keer 

in de maand grondig schoongemaakt worden. Daar helpt een voetbalteam bij. 

- De kleedkamers van de scheidsrechters met enige regelmaat schoon te maken. 

- Wekelijks een stukje te schrijven voor de Koggenlander en maandelijks voor de 

Dorpskrant. 

- De taak kantinebeheer op zich te nemen. Dit houdt in het bijhouden van de voorraden, 

koelkasten bijvullen, etc. 

Mensen die bereid zijn om 1 van deze taken, of een deel daarvan, op zich te nemen kunnen 

contact opnemen met Afra Appel. Meld je aan want vele handen…… 

Het bestuur 
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Donderdag 3 september, onze tweede (beker)wedstrijd van dit seizoen. Een goede 

gelegenheid om uit te zoeken wie er voor de komende tijd het beste de posities van onze 

geblesseerde Anne, Sharon en Suze kunnen overnemen. Daarnaast misten we deze donderdag 

ook onze keepster Merr, onze oude vertrouwde Lisa en onze super snelle Michelle, maar 

kregen er gelukkig Eliane voor terug. Zo begonnen we met een nieuwe opstelling aan de 

wedstrijd.  

Tenminste, dat was onze bedoeling. Na al een tijdje met onze warming-up bezig te zijn, 

begonnen we ons toch wel af te vragen waar de tegenstandsters bleven. Na geïnformeerd te 

hebben in de kantine, bleken de dames van Apollo bij MOC te staan in plaats van bij Dess 

(dat kan nou eenmaal gebeuren, omdat wij DESS/MOC Combinatie worden genoemd). 

Gelukkig zijn de Apollo-dames toch op het Dessveld aangekomen en kon de wedstrijd 

uiteindelijk gewoon van start gaan.  

Helaas begon de wedstrijd voor ons niet zo goed en scoorde Apollo al snel de 0-1. Maar onze, 

vandaag verdedigster, Noortje rende snel na deze grote teleurstelling met de bal driekwart 

veld over om daarna de bal achter de keepster van Apollo het doel in te schieten. Met deze 1-1 

stand gingen we de rust in.  

Frank zag in dat Apollo een niveautje hoger dan ons speelde, maar dat we niet totaal kansloos 

waren. We speelden volgens hem zelfs geen slecht voetbal (wat ons zelf een beetje 

verbaasde). 

In de tweede helft werd het lastig om te voetballen, omdat het pikdonker werd. Hierdoor 

hebben wij niet in de gaten gehad dat Apollo nog drie keer kon scoren en dat de wedstrijd zo 

in 1 tegen 4 eindigde, in het voordeel van Apollo.  

Toch was dit niet helemaal een verloren wedstrijd, want wat uit de wedstrijd bleek, is dat Kim 

een openbaring (letterlijk gezegd door Frank) is als rechtsachter. Zo hebben wij niet de 

wedstrijd, maar wel een nieuwe verdedigster gewonnen! 

 

Eel, bedankt voor het meespelen en Babs, je was een geweldige keepster! 

 

Liefs Lotte 



 

ODESSA                                                                                                                                8 

 

 

Hallo allemaal                                                                                          E-1 

  

  

Zaterdag hadden we een toernooi in Opperdoes,wat hadden we er een zin in na al die 
overwinningen van vorige week dus wij gingen met veel  plezier van start. Na snel omkleden 
want we waren er en moesten eigenlijk al spelen dus hup hup dat was de warming-up van 
vandaag nou die warming-up hadden ze dit toernooi niet nodig met 3 wissel een goed 
humeur steeds wind mee vlogen de doelpunten voor ons om de oren de eerste wedstrijd 
gewonnen met 12-0 de tweede 1-0 en de derde 9-0 dus bij de laatste wedstrijd een luid 
gejoel op het veld wij zijn  KAMPIOENEN en dat waren ze ook maar waar was die beker en 
de prijsuitreiking? na een tijdje rondvragen bleek er geen prijsuitreiking te zijn alleen een 
herinnering een hele mooie bidon (was natuurlijk erg in de smaak bij de mannen}maar  de 
mannen wilden een beker in hun handen dus waren ze toch wel wat teleurgesteld maar 
gelukkig had thom de waszak mee en had daarin wat lekkers gedaan dus waren ze weer blij 
want we zijn  evengoed kampioen... 
  

   volgende week gaan we er volop tegen aan voor de competitie  we vertrekken lekker vroeg 
om 8uur 
   ik heb daarvoor nog een mededeling dat bauke en ik graag willen dat als een ouder de was 
mag doen er ook iets lekkers in mag stoppen (denk hierbij aan rico (mag een  chocolade) 
verder vinden wij alles lekker zo doen  hoeven wij geen pot te maken wat net zo makkelijk is. 
verder staat in de bewaarodessa mijn telefoonnummer die ik bijna niet opneem dus heb je 
vragen ofzo bel mobiel op nummer 06-38911403 
  

        groetjes marijan. 
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  Medemblik Toernooi ME1 

 
Zaterdag hadden we de tweede dag van het Medemblik toernooi. Dit was extra leuk omdat wij 

gewoon lekker op ons eigen veld mochten spelen. 

Het weer viel gelukkig mee, op een enkel klein buitje na dan. Maar goed dat maakt deze 

meiden ook helemaal niets uit hoor. Vol enthousiasme stonden zij trappelen op weer te gaan 

spelen. 

De tegenstanders kende we al van vorige week, dus wisten we dat we tegen Spartanen en 

tegen Medemblik een zware partijen zouden krijgen. 

Onze eerste wedstrijd was tegen Spartanen en hun coach kwam mij vertellen dat hij een paar 

sterke meiden miste vandaag. Heb hem gelijk gezegd dat wij dat totaal geen probleem vinden. 

Gelukkig begreep hij dat en wenste ons toch heel veel succes. Toch erg aardig. Nou en dat 

succes hebben wij zeer zeker gehad hoor, we hebben met veeeeeeeel minder van hen verloren 

dan vorige week. Gelukkig kan ik zeggen dat het niet kwam omdat hun een minder sterke 

ploeg hadden, maar onze meiden gewoon erg goed hun best deden. 

De tweede wedstrijd was tegen ALC en daar hadden wij vorige week van gewonnen. Dus vol 

goede moet traden onze meiden weer het veld op. Een doelpunt maken lukte deze keer niet, al 

hebben we het echt geprobeerd, maar ALC heeft ook niet gescoord. Gelijkspel en een mooi 

spelletje voetbal. 

De derde wedstrijd was tegen Medemblik en daar hadden we vorige week ook van verloren. 

Onze meiden hebben gestreden voor elke bal, maar goed soms is een tegenstander gewoon 

beter. Mijn motto is en blijft, verliezen is helemaal niet erg als je maar je best gedaan hebt en 

dat hebben de DESS meiden zeker. 

Volgende week begint het seizoen en zijn we door dit toernooi een beetje gewend aan elkaar. 

Ik heb er erg veel zin in met deze leuke groep meiden. Zaterdag vertrekken we om 9 uur naar 

Grasshoppers. 

Tot zaterdag!!!  

Angelique 
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Medeblik toernooi 5 september.                                                          E-2                                                           

 

 

Vandaag naar Opperdoes, de jongens hadden er zin in. De eerste wedstrijd moesten we tegen 

ALC. De vorige week verloren met 5-0, wat zal het nu worden. Met de volle inzet van de 

jongens gingen we van start. Het was een spannende wedstrijd, Sam had vele redddingen als 

keeper, maar helaas werd het toch 1-0 voor ALC. Daarna kwamen we goed terug en Joost 

maakte de gelijkmaker:1-1. Maar ALC bleef DESS onderdruk zetten en bij een corner voor 

ALC ging de bal toch het doel in via de rug van Luuk, 2-1 voor ALC en daarna gelijk het 

fluitsignaal van de scheidsrechter, dat was wel jammer. Maar toch hard gewerkt. 

Na de limonade en een korte pauze van 20 minuten moesten we tegen Hauwert. Luuk S was 

nu keeper en hij keepte uitstekend. We begonnen beter te spelen en te kijken naar elkaar en 

kwamen daardoor al gauw op een1-0 voorsprong. Daarna bleef het lang stil. Er waren mooie 

acties van Joost, Sam ,Thijs, Luuk,  Jacco en Mathijs, maar helaas wilde de bal er niet in. 

Ik kon de bal er wel in kijken zoveel kansen als we hadden. Op het laatst toch nog een mooie 

voorzet en 2-0 voor DESS, dat was ook de eindstand van de tweede wedstrijd. 

Nu de laatste wedstrijd tegen Spartanen, geen pauze, na snel wat drinken en een koekje van 

Ina gingen we er weer tegenaan. De Spartanen waren wat meer vermoeid dan onze jongens en 

daardoor had Luuk S weinig te doen in het doel. We waren veel op de speelhelft van 

Spartanen. 

We bleven goed overspelen en kijken naar elkaar en daardoor kwam er ruimte om op doel te 

schieten. Dat deden we ook en het werd 1-0 en al gauw ook 2-0 voor DESS.  

De jongens bleven goed voetballen en daardoor werdt het ook 3-0 voor ons. Het laatste 

doelpunt was van Simon die als een speer van achter in één keer naar voren rende, zonder 

over te spelen, recht op het doel af: 4-0.  

Ik weet niet precies meer wie de doelpunten gemaakt heeft, want ik had geen pen 

meegenomen en daarom heb ik het zo maar een beetje opgeschreven. 

Ik heb enorm genoten van jullie jongens en ik ben trots op jullie. 

 

Voor de wasmoeders, als je de voetbaltas meekrijgt, wil je er dan wat lekkers in de tas doen. 

Een tractatie voor de jongens na de volgende wedstrijd. 

 

  

 

Groeten Monique Zandvliet. 
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 Medembliktoernooi DESS F1 bij SEW op 5 september 
 

 

Het vervolg van vorige week, 4 wedstrijden tegen dezelfde tegenstanders. Maico ging 

vandaag alle wedstrijden op doel; Klaas (vandaag onze aanvoerder), Jeroen en Vince speelden 

achter; Gijs, Max en Peter op het middenveld; Daan en Nick voor. 

De eerste wedstrijd tegen Moc F2 gingen we goed van start, al snel scoorde Peter bijna en 

Nick schoot een paar keer tegen de keeper. Ook Max en Daan waren dicht bij een doelpunt. 

Uiteindelijk wist Nick met een mooie lob over de keeper te scoren en wonnen we met 1-0. 

De tweede wedstrijd tegen Medemblik F6 was iedereen in vorm. Jeroen, Klaas en Vince lieten 

niemand passeren, dus Maico had niet veel te doen. Ook Gijs en Peter konden lekker 

voetballen op het middenveld. Daan opende al snel de score en daarna schoot Nick er 2 in. 

Max bepaalde de eindstand op 4-0. 

De derde wedstrijd tegen Sew F4 vergeten we niet snel. Max dacht de score te openen, maar 

de scheidsrechter had niet gezien dat de bal de lijn gepasseerd was, dus helaas geen doelpunt. 

Daarna belande een aantal schoten tegen de paal. Vervolgens omspeelde Nick knap de keeper, 

maar wist de bal tegen de lat te schieten, dus weer geen doelpunt. Zeker 6 kansen om te 

scoren, maar allemaal paal en lat. Het bleef bij 0-0, want Maico wist wederom zijn doel 

schoon te houden. 

De laatste wedstrijd was tegen Spartanen F6, dat ging gelukkig weer een stuk beter. De 

doelpunten vlogen er in. Daan maakte de eerste en daarna scoorde Max een hattrick, dat wil 

zeggen 3 doelpunten achter elkaar. Jammer dat je nu net geen supporters mee had Max! 

De eerste plek was een feit, vorige week alles gewonnen en vandaag 1 keer gelijk en 3 

gewonnen. De jongens verheugden zich al enorm op de beker, maar die zag er dit keer iets 

anders uit. Iedereen kreeg een bidon. Maar ook zonder kampioensbeker zijn jullie de terechte 

kampioen geworden! 

Volgende week begint de competitie weer en spelen we onze 1e wedstrijd bij Rkedo F3 uit De 

Goorn.  Waarschijnlijk zal Maico het dan een stuk drukker krijgen op doel. Jongens, lekker 

trainen donderdag en zaterdag gaan we er weer voor! 

 

Sandra 
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

Programma week 37 

Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Woensdag THUIS           

9 sept knvb beker   19.00 141238 DESS MA1 – Westfriezen MA1 Anita van Arem 

Woensdag UIT            

9 sept knvb beker 18:00 19:00 144592 VVS 46 MD1 – DESS MD1  Maaike  

9 sept knvb beker 18:00 19:00 31523 VVS 46 D1 – DESS D1 Dave, Sonny 

Zaterdag THUIS           

12-sep   10:00 107381 DESS E2 – Westfriezen E8 Leonie Bos 

12-sep   11:15 144612 DESS MD1 – Spirit’30 MD2 Anita van Arem 

12-sep   11:15 140784 DESS MF1 – Zouaven De F11 Tessa Bos 

Zaterdag UIT           

12-sep 8:00 9:00 109473 VVW E7 – DESS E1 Maurits, Remco Swier 

12-sep 8:30 9:30 121232 RKEDO F3 – DESS F1 Jeroen, Klaas 

12-sep 9:00 10:00 131488 Grasshoppers ME1 – DESS ME1 Iris 

12-sep 10:00 11:00 97179 ASV 55 D1 – DESS D1 Luuk, Daan 

12-sep 11:30 12:30 89289 Dindua C1 – DESS C1 Nick,Jacob,Niels 

Zondag THUIS           

13-sep   9:30 65763 DESS MA1 – ASV 55 MA1 Anita van Arem 

13-sep   14:00 145109 DESS A1 – Hauwert 65 A1 W. Kistemaker 

Woensdag THUIS           

        

  Programma week 38 

Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS           

19-sep   10:00 118914 DESS F1 – st George F1   

19-sep   10:00 107376 DESS E1 – Medemblik E6   

19-sep   11:15 144613 DESS MD1 – de Blokkers MD2   

19-sep   12:30 99434 DESS D1 – DWB D1   

19-sep   14:00 89251 DESS C1 – st George C1   

Zaterdag UIT           

19-sep 8:00 9:00 111145 De Zouaven E12 – DESS E2 Thijs, Matthijs 

19-sep 8:15 9:00 131523 Spartanen ME1 – DESS ME1 Margot 

19-sep 8:30 9:30 121253 RKEDO MF1 – DESS MF1 Nika 

Zondag UIT           

20-sep 11:30 12:30 134166 SSV A1 –DESS A1 Jelle, Niek, Daniël 

20-sep 11:45 12:45 65811 VIOS-W MA1 –DESS MA1 Anne, Marijke, Denise 

 


