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                    39e jaargang  Nr  20            
  

 
                    

         12 mei 2014 
 
 
 

INLEVEREN LOTEN BOEKJES 
 

Nu nog verkrijgbaar een botsautomuntje voor de kermis in 

Sijbekarspel. Dit geldt voor alle jeugdleden die een vol, verkocht 

boekje inleveren.  

Dit geldt dus ook voor de B, C en D’s. 
 

De boekjes dienen uiterlijk voor 29 mei 2014 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 
 

Koop de loten steun DESS en maak kans op 
schitterende prijzen 
 

1
e
 Hoofdprijs: Samsung Tablet 10 inch. aangeboden door Bouwbedrijf Vlaar & 

Vlaar 

 2
e
 Hoofdprijs: Boretti buitenkeuken aangeboden door Edmon keukens 

3
e
 Hoofdprijs: VERRASSING!!!!!   

En nog vele andere prijzen 

De opbrengst van de loterij is t.b.v. een boardingveldje voor de jeugd, op het 

DESS-terrein. 

Meer info op de website: www.svdess.nl 

 



 

ODESSA                                                                                                                                2 

 

Voorzitter ontmoet….. 

Beste lezers, 

 

In deze gloednieuwe rubriek, willen wij graag bedrijven die sportvereniging DESS een warm 

hart toedragen, even extra in het voetlicht zetten. 

 

In deze ‘Voorzitter ontmoet’, is het volgende bedrijf bezocht: 

 

Duijn Teamsport, de Oude Veiling 44, Zwaag 
 

1. Vertel eens wat over jezelf, wie is nu precies de man achter Duijn Teamsport? 

Ik ben Huub Duijn, 31 jaar, woon samen met Martine en 2 kinderen, Mees & Gijs (3e op 

komst), ben afkomstig en woonachtig in Hoogkarspel. 

 

2. Heb je zelf een voetbal en/ of sportverleden ? 

Ik ben ooit begonnen bij s.c. Spirit '30, vanaf de jeugd tot en met het eerste elftal. Een 

aantal jaren geleden helaas moeten stoppen wegens blessures en drukke werkzaamheden. 

Toch is Spirit nog steeds echt mijn cluppie, stond als sponsor laatst ook nog op de platte 

kar, want ze zijn afgelopen seizoen kampioen geworden in de derde klasse. 

 

3. Wat voor bedrijf heb je, hoe groot en wat is eventueel je specialisatie ? 

Wij hebben een bedrijf dat alles levert op het gebied van teamsport, inclusief een 

drukkerij voor het bedrukken van logo's, nummers etc. Wij hebben een totaal pakket voor 

alle sportverenigingen, waarbij de lijnen kort zijn. Door die korte lijnen kunnen we de 

prijzen laag houden en toch de kwaliteit hoog. Wij zijn tevens gespecialiseerd in online 

clubshops, speciaal voor teamsporten ontwikkeld. Hier kunnen clubs online hun kleding 

e.d. bestellen. Ik zou de leden van DESS willen aanmoedigen om dit toch eens te doen, je 

helpt trouwens daarbij automatisch DESS met een beetje sponsoring. 

 

4. Waarom sponsor bij de sportvereniging DESS ? 

Omdat de sportvereniging DESS al een jaar of 8 een goede klant is bij Duijn Teamsport en 

er goede wederzijdse contacten zijn met de portefeuillehouder van de vereniging. 

 

5. Waarvoor kunnen leden van DESS bij Duijn Teamsport  terecht ? 

Sowieso voor alle s.v. DESS clubkleding, tassen, vlaggen, ballen, shirts, broeken, 

scheenbeschermers en alle overige accessoires. Het leuke (en unieke) is dat elk artikel ook 

helemaal gepersonaliseerd kan worden gemaakt. 

 

6. Wat ik verder nog kwijt wil... 

Ik wil iedereen van harte welkom heten in onze showroom, waar u alles kan kopen met 

aantrekkelijke (DESS) korting. 
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                                                                                                Huub Duijn in zijn zaak in Zwaag 

 

Johnny Jacobs 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Bijeenkomst selectiespelers en B1 junioren 
 

Donderdag 22 mei worden alle selectie spelers van het 1
e 

elftal , 2
e
 

elftal en de B1 junioren in de kantine verwacht.  

Aanvang 20.00uur 

De bedoeling is om het afgelopen seizoen te evalueren en de plannen 

voor het volgende seizen te bespreken. 

 

Begeleiders  
 
 
 
 
 



 

ODESSA                                                                                                                                4 

 

 WEDSTRIJDPROGRAMMA 

DINSDAG 13 MEI  19.30 uur   DESS 2 – SPORTING S 2  !! 

           Zondag 18 Mei Thuis 

 

veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

    GEEN PROGRAMMA  

       

                                                                        

                                                              Zondag 18 Mei Uit 

                                                          
veld tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter / rijders 

 12.00   11.00 215571 De Blokkers B1 – DESS B1 Sonny en Krijn 

      

 

 

                                     

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Uitslagen  zaterdag 03- en 10 -05   

DESS F2- Westfriezen F6   0-6 

DESS ME1 – West-Frisia ME1   4-0 

DESS MC1 – Oosthuizen MC1   4-1 

de Blokkers C4 – DESS C1   2-5 

Alw.Forward F5 – DESS F1   1-2 

DESS D1 – de Blokkers D6   9-1 

Medemblik F3 – DESS F2 10-0 

Alw. Forward ME2 – DESS ME1   8-3 

West-Frisia C2 – DESS C1   6-1 

Uitslagen  zondag  04-05 en 11-05  

DESS 1 – GSV 1 0-6 

DESS DA1 – LSVV DA1 2-1 

DESS B1 – Apollo ’68 B1 3-1 

SEW 3 – DESS 2 4-0 

HSV Sport DA1 – DESS DA2 n.g. 

Flevo 1 – DESS 1   4-1 

ALC B1 – DESS B1 2-2 

Spartanen VE1 – DESS VE1 1-1 

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 
 

 
  

   

   

Dinsdag  13 mei 2014 Bestuursvergadering 

Donderdag  29 mei 2014 Wedstrijd Bestuur – Veilingteam 

Donderdag  29 mei 2014 Wedstrijd Dames 1 – Veilingteam 

Ma t/m Zat 2 t/m 7 juni 2014 Voetbalweek 

Dinsdag  10 juni 2014 Bestuursvergadering 

 Zaterdag   14 juni          Rabo fietstocht 

 
 
 
 

Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met Jan van IJzerloo of Jan Peter Bos. 
Tel. 06-52199400 of janpeterbos@hotmail.com 
 

 

 
  1e wedstrijdbal: DESS1 -  Kreileroord 1 gesponsord door BVV 

  2e wedstrijdbal: DESS1 -  THB 1 gesponsord door Klaas Helder 

  3e wedstrijdbal: DESS1 -  WSW 1 gesponsord door Jan Visser  
  4e wedstrijdbal: DESS1 -  Jisp 1 gesponsord door VRS van Vugt-Hoek BV 

  5e wedstrijdbal: DESS1 -  HOSV 1 gesponsord door Selectie DESS 1 

  6e wedstrijdbal: DESS1 -  Kadoelen SV 1 gesponsord door ????? 

  7e wedstrijdbal: DESS1 – Flevo 1 gesponsord door ????? 

  8e wedstrijdbal: DESS1 – Callantsoog 1 gesponsord door ????? 

  9e wedstrijdbal: DESS1 – Oudesluis 1 gesponsord door ????? 

10e wedstrijdbal: DESS1 – Schellinkhout 1 gesponsord door ????? 

11e wedstrijdbal: DESS1 – HYS 1 gesponsord door ????? 

12e wedstrijdbal: DESS1 – GSV 1 gesponsord door ????? 
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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. Voor de B-junioren geldt 19:15 uur in 

verband met hun trainingstijd. 

Het bestuur. 

 
Dinsdag 10 juni 

Armand Weldam 

Erik Bark 

Frederik van der Ven 

Junior Karel 

Marcel Bartels 

Mark Vlaar 

Nick Veltrop 

Rob van Aarst 

Vincent Vriend 

 
 
 

Kantinelijst MC1 

 
De laatste thuiswedstrijd van het 1e is inmiddels 

gespeeld en daarmee is er ook voor dit seizoen een einde 

gekomen aan de keukendiensten voor de MC-meiden  

en de loterijen bij de poort die de D-jongens en ME-

meiden verzorgen.  

Op een enkeling na, is iedereen zijn of haar plicht nagekomen.  

Zodoende zijn er weer heerlijke tosti’s en broodjes-bal 

gemaakt en veel lootjes aan de man gebracht. Bij deze nogmaals 

hartelijk dank voor iedereen die daar aan bijgedragen heeft! 
  

Tineke Slagter 
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Over- en uitschrijvingen s.v. DESS 
 
Het seizoen is alweer bijna afgelopen, dit betekent 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.  

 

Ook bij verhuizing graag uw nieuwe adresgegevens doorgeven.  

 

Nieuwe leden graag aanmelden met behulp van het aanmeldingsformulier, verkrijgbaar bij 

het secretariaat, in de kantine, via de site 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 

 
 
 

Voetbal wedstrijden   DESS - Veilingbestuur 
 

Op Hemelvaartsdag 29 mei 2014 worden de wedstrijden van  Dess tegen het veilingteam 

gespeeld. 

 

Wedstrijd 1 14.00 uur DESS Dames 1 – Veilingteam 1 

 

Wedstrijd 2 15.30 uur DESS Bestuur   – Veilingteam 2 

 

En na de wedstrijd natuurlijk gezellig samen in de kantine 

 

 
Bestuur DESS  
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DESS Da1 – LSVV Da1 – laatste wedstrijd van het seizoen 

 

Vandaag speelden we de laatste wedstrijd van het voetbalseizoen. Om 11:30 uur startte het 

fluitsignaal van de scheidsrechter. Deze wedstrijd had geen invloed meer op de competitie, maar we 

zijn strebers dus wilden deze wedstrijd natuurlijk wel gewoon winnen als mooie afsluiting! We 

begonnen de wedstrijd met de volgende opstelling: 

 

     Denise   

 

     Vera     

 Renate        Sanne 

     Roos 

 

 Eva    Delia    Marijke 

 

 

  Marije   Anne   Michelle 

 

We begonnen de wedstrijd goed en wisten veel kansen te creëren. Via een mooie voorzet van Marije 

wist Anne te scoren! (1-1). LSVV was weinig op onze speelhelft, maar helaas vloog een corner direct 

in ons doel (1-1). Hier lieten we het natuurlijk niet bij liggen en probeerden via verschillende acties 

het doel te bereiken. Maar dit had helaas geen resultaat.  

In de rust werden een aantal wissels toegepast. Er waren genoeg kansen om deze wedstrijd te 

winnen. LSVV heeft veel stevige dames die vaak het duel wisten te winnen, omdat zij hun lichaam 

gebruikten. Dit moesten wij ook gaan doen van Nico. Even een tandje erbij!  

De tweede helft speelden we sterker. LSVV kwam nauwelijks meer door de verdediging heen en zelf 

wisten we weer veel kansen te creëren. Lotte wist één van de kansen af te maken wat zorgde voor de 

2-1. Dit was ook gelijk de eindstand van de wedstrijd.  

Als afsluiting van het seizoen zijn we aan het einde van de middag met het team, coach, grensrechter 

en trainer gaan eten bij Gewoon Lekker in Werverschoof. Hier hebben we heerlijk gegeten en 

geproost op de afsluiting. Een geslaagde avond!  

 

Terugblik op het seizoen: 

Afgelopen seizoen was voor DESS Da1 een bewogen seizoen met veel ups en downs qua uitslagen. 

Voor de winterstop speelden we bovenin mee en eindigden we praktisch gezien als winterkampioen. 

De nummers 1 t/m 6 gingen door in een competitie na de winterstop. Helaas konden we de winnende 

wedstrijden niet doorzetten na de winterstop. We verloren een aantal wedstrijden net aan met een 

doelpunt verschil of speelden gelijk. Het maken van de doelpunten zat ons niet mee. Er werd nog 

steeds goed samengespeeld als een team, maar het afmaken was lastig. Daarnaast hebben we een 

groot aantal wissels, waardoor de coach genoodzaakt is in de rust wel 3 tot 4 wissels toe te passen. 

Dit kan tot veel omschakeling/verwarring leiden bij de speelsters. Ook is het voor veel speelsters lastig 

om de conditie/spelniveau op peil te houden door de weinige speelminuten.  

We trainen de laatste tijd op de woensdag samen met de veteranen, waar we veel van kunnen leren. 

De balsnelheid en het spelniveau van het mannenvoetbal is toch ietsje anders dan bij de vrouwen. 

Hopelijk kunnen we dit volgend seizoen doorzetten en zullen we dat ook gaan terugzien in ons eigen 

spel.  

Volgend seizoen zullen we weer een volledige competitie gaan spelen. Naar mijn mening is dat veel 

prettiger, omdat onze resultaten voor de winterstop dan worden gecompenseerd met de resultaten na 

de winterstop. We hebben het ons zeker in ons om weer bovenin mee te spelen en wellicht een 

kampioensplekje te veroveren! Op naar het volgende seizoen! 
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Bedankjes: 

Helaas was het vandaag de laatste wedstrijd voor Eva bij DESS Da1. We willen je bedanken voor al je 

inzet en zullen zo’n goede voetbalster als jou zeker gaan missen!  

Nico heel erg bedankt voor alle coaching tijdens de wedstrijden en op de trainingen! Het is weer 

heerlijk vertrouwt dat jij weer bij ons aan de lijn staat! 

Cor super bedankt dat je iedere zondag weer met de vlag langs het veld hebt gestaan! We waarderen 

je inzet en vinden jouw aanwezigheid altijd erg gezellig. Samen met Nico maken jullie er iedere 

zondag weer een komische gezellige zondag van! 

Jelle heel erg bedankt dat je ons afgelopen seizoen weer actief hebt getraind! We hebben weer veel 

van je mogen leren! 

 

Tot volgend seizoen! #10  
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

Zaterdag 17-05-2014 

thuis tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10.00  215306 DESS F2 – SV Spartanen F7 Krijn Koning 

 10.00  201156 DESS ME1 – Zouaven de ME1 Huub Alkema 

      

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

      

    Geen programma  
 

Vrijdag 23-05-2014 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

    TOERNOOI  FC MEDEMBLIK  

      

 18.30 17.30  DESS ME1 Mariet,Alexandra 

 19.00 18.00  DESS MC1 Tess,karlijn,mandy,irene 
 

Zaterdag 24-05-2014 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

    TOERNOOI … ASONIA  

      

 09.00 08.00  DESS F1 Lars, daniel 

 09.27 08.30  DESS F2 Siebe,karel 

 15.34 14.30  DESS D1 Nick, daan,tom 
 

Zondag25-05-2014 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

    TOERNOOI .. FC 
MEDEMBLIK 

 

 10.35 09.40  DESS C1 Klaas,Thom 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

    TOERNOOI ..  
WESTFRIEZEN 

 

 14.40 13.40  DESS MC1 Benthe,Lois,Anna,Marloes 

 

 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

Wedstrijdcoördinator:  
RR Bontekoning: 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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DESS MC1 – Oosthuizen MC1 

 

Vooraf aan deze wedstrijd konden wij geen kampioen meer worden. Oosthuizen is dat 

namelijk al. Zij hebben 6 punten meer dan wij, dus inhalen is onmogelijk in deze laatste 

wedstrijd. Wel staat onze 2
e
 plaats op het spel. Wij staan 2

e
, maar worden op 2 en 3 punten 

achtervolgd door Spartanen en Andijk. Mochten we winnen vandaag, dan is onze 2
e
 plaats 

zeker. Alle 15 meiden waren weer aanwezig, dus het was weer een puzzel om er een goede en 

eerlijke opstelling van te maken. Uiteindelijk begonnen we zo: 

     Anna 

     Tess 

 Bente        Sabine 

     Lois 

   Lisa    Marloes 

     Karlijn 

 Irene        Merel 

     Valerie 

Wissels: Sandra, Mandy, Noa, Margot 

 

Vorige keer verloren we van Oosthuizen en toen bleek al dat zij verdiend kampioen zijn 

geworden. De ploeg speelt goed over, heeft grote meiden in het veld staan en vooral een paar 

goede voetballers. Toch geven wij ons natuurlijk niet zomaar gewonnen. Wij kunnen namelijk 

ook best wel wat. In de eerste helft waren we verreweg de betere ploeg, maar scoren lukte 

niet. Er werd erg goed gecombineerd en verdedigd, we kregen ook een paar goede kansen, 

maar het lukte nog niet. In de rust volgden wat tips en werd vooral besproken dat we achterin 

op moesten blijven letten, want Oosthuizen zou er zomaar doorheen kunnen komen. 

 

Na rust gingen we rustig door met combineren en al snel maakte Merel na een mooie pass van 

Lisa de 1-0. Vlak na de goal kreeg Oosthuizen een enorme kans, maar gelukkig lette Anna 

goed op en redde ze ons. Irene maakte er 5 minuten later 2-0 van en na een lange sprint en een 

mooie voorzet van Sandra maakte Valerie de 3-0. Het leek nu wel gespeeld en we leunden 

wat achterover. Dat kan dus niet tegen Oosthuizen, want het werd opeens 3-1. Toch maar 

weer een tandje erbij en we maakten gelukkig de 4-1. Lisa onderschepte een corner van 

Oosthuizen, sprintte richting middenlijn, waar Irene de bal kreeg. Zij maakte het vanaf daar af 

door om de laatste man heen te lopen en de bal netjes in de hoek te plaatsen. Nu was het echt 

gespeeld en kwam Oosthuizen er niet meer door.  

Oosthuizen is nog steeds de kampioen, maar wij hebben ze wel de enige nederlaag 

toegediend. Een prima teamprestatie, waardoor de meiden een welverdiend drankje van 

Jolanda en de 2
e
 plaats in deze competitie hebben verdiend. 

 

Jelle      

  

P.S. Aan alle meiden: Bedankt voor het fantastische T-shirt. (Te bekijken op de Facebook-

pagina van Maickel de Boer) 
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Dess Me1 tegen West-Frisia Me1.                        3mei 2014 
 

We moesten thuis voetballen. 

Helaas waren Kim, Mariët, Wies (Wies was ziek) en Sandra (onze coach) er niet. Maar Noa en Anna 

wilde graag meedoen. Mijn vader (Rob) was coach omdat Sandra er niet was.  

De opstelling was: Anna stond op doel, Noa stond achter met Esmée en Megan. Soms stond Marit 

ook achter. Ik stond midden en Fleur en Alexandra stonden voor.  

De wedstrijd begon. De tegenspelers kwamen ten aanval. Gelukkig hadden we Noa, die de ballen 

naar voren schoot. Een paar minuten later ving de tegenstander de bal op en schoot terug naar Noa, 

Noa schoot de bal hoog naar het doel toe, de keeper sprong een beetje omhoog, naar de zijkant 

maar de bal ging er langs. Toen was het 1-0 voor ons. De aftrap werd genomen en een paar minuten 

later kwam Fleur aan de bal. Zij  schoot hem naar mij. En ik schoot hem in het doel. Toen was het 

pauze. De tweede helft begon. De tegenpartij kwam ten aanval. Esmée schoot de bal naar voren. 

Marit nam hem aan en liep naar voren. Rob schreeuwde: schiet die bal weg.  

Marit schoot de bal naar mij. En ik schoot hem er weer in. Megan die ook achter stond schoot de bal 

hard naar voren toen het tegenpartij de bal naar het verkeerde  team schoot. Anna had niet veel te 

doen op keep maar soms had ze nog wel een bal die op doel geschoten werd. Even later scoorde ik 

weer, een hattrick!!! Uiteindelijk werd het 4-0 voor ons. De penalty’s  werden gescoord door 

Alexandra, Noa, Anna, Megan en ikzelf.  

 

 

Verslag gemaakt door Myrthe Vlaar 
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TOERNOOIENAGENDA JEUGD 2014: 

 

Vrijdag 23 mei    Medemblik    ME1 – MC1  

 

Zaterdag 24 mei    Asonia     F1 – F2 – D1  

 

Zondag 25 mei   Westfriezen    MC1 

 

Zondag 25 mei    Medemblik    C1 

 

2 t/m 7 juni     DESS voetbalweek   alle teams 

 
 
 
 

Beste ouders van de F1,F2, M.E. 1 en D1, 

Al twee jaar is het einde van het seizoen op de zaterdag van de voetbalweek een heel 

festijn want dan mogen de F- ies tegen de moeders voetballen. Dat is natuurlijk een 

zware klus . Dit jaar willen we het eens anders doen door de meiden E en de jongens 

D ook mee te laten doen. Het is de bedoeling dat de F teams , meiden en de D1 tegen 

de vaders gaan voetballen dit jaar. De kinderen kijken er al een heel seizoen naar uit 

om tegen de ouders te spelen en vinden dit dan ook een echte uitdaging en gaan er 

dan ook niet met 100% tegenaan maar met 200 %. Deze happening gaat plaats 

vinden op 7 juni vanaf 14.30 uur. 

Graag zouden wij willen weten of eigenlijk de vader maar mocht die niet kunnen mag 

natuurlijk ook de moeder mee  doen. Dit i.v.m. het plannen van de wedstrijden .     

Wij hopen en de kinderen natuurlijk ook dat u net zo enthousiast bent als ons. 

U kunt het doorgeven op watts app nummer  06-48939859 (Maickel)

  

Wie van de twee mee gaat doen. Ook mag dit natuurlijk via email op  

boertjemaickel6@gmail.com.  

 

Mvg   Tamara ,Anita en Maickel  

 
 
 

 
 


