36e jaargang Nr 28

29 maart 2010

Het ondertekenen van het contract met Jaap Beerepoot.
Jaap zal het komende seizoen de mannenselectie trainen en het eerste
coachen.
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

11-4-2010
37966
139060
62847
134290
65770

DESS 1-ASV55 1
RKEDO 3-DESS 2
RKEDO vet2-DESS vet1
DESS A1-West FrisiaDP A3
DESS MA1-Zouaven De MA1

14.00
14.00
10.00
12.00
10.00

Berndt. B
13.00
9.00
W.Kistemaker

18-4-2010
37965
139047
62496
158925

DESS 1-WBSV 1
DESS 2-Spirit30 4
DESS vet1-Spartanen vet2
DESS MA1-VIOS-W MA1

14.00
11.45
10.00
10.00

uislagen 28-03-2010

Rempt.J
Sj.Bontekoning
J.Korver

uitslagen 27-03-2010

Zuidermeer 1-DESS 1
DeBlokkers 5-DESS 2
Westfriezen vet 1-DESS vet 1
Volendam DA1-DESS DA1
DESS A1-RKEDO A2
DESS MA1-Dynamo MA1

1-0
4-2
6-0
5-1
4-1
4-0

Zondag wedstrijd coòrdinator
C.Reus relatie nr.GCJR71B
invullen door coach
RELATIE NUMMER VAN DESS IS
BBFW13I
Graag alle uitslagen van de
uitspelende teams opschrijven
op het bord in de kantine

DESS E1-Dynamo E3
DESS ME1-Kwiek78 ME2
DESS MF1-Spartanen F5
DESS C1-DeBlokkers C2
DeZouaven E11-DESS E2
Wiron MD1-DESS MD1
Opperdoes D2-DESS D1

5-4
2-0
4-3
2-2
1-5
1-4
7-1

Zaterdag wedstrijd coòrdinator
A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572
invullen door coach

De afgelastingen van de thuis
wedstrijden staan s'morgens
zo snel mogelijk op de KNVB site
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
Kijk ook op: www.svdess.nl

i.v.m. geen voetbal in het paasweekend:
Volgende week geen Odessa
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Agenda:

3 april 2010 Paasklaverjassen
7 april 2010 Bestuursvergadering
21 april 2010 IVA cursus 19.30 uur
5 mei 2010 Bestuursvergadering
13 mei 2010 Wedstrijd Veilingteam - Bestuur
25 t/m 29 mei 2010 DESS voetbalweek
2 juni 2010 Bestuursvergadering
7 juli 2010 Bestuursvergadering

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
3e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer1 gesponsord door Ruiter Rijwielshop
4e wedstrijdbal: DESS1 - WSW1 gesponsord door Klaver Video
5e wedstrijdbal: DESS1 - Twisk1 gesponsord door Breedijk Trucks
6e wedstrijdbal: DESS1 - MOC1 gesponsord door Jan Visser
7e wedstrijdbal: DESS1 - Knollendam1 gesponsord door Jan en Eveline Keeman
8e wedstrijdbal: DESS1 – ASV55 1 gesponsord door Klaas Helder

De volgende ballen worden gesponsord door:

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !!
Drie ballen voor de E2 worden gesponsord door Jan Stapel
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Lidy Deutekom
Een bal voor de volleybal wordt gesponsord door Lidy Deutekom
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Jaap Hartog
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Paaszaterdag 3 april, paasklaverjassen.

i.v.m. geen voetbal in het paasweekend:
Volgende week geen Odessa
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Dess 2 blijft winnen

21 maart 2010

Dess 2 - Always Forward 5
Voor veel spelers van Dess 2 wordt het steeds duidelijker dat kampioen worden binnen de
mogelijkheden ligt.
Je merkt het vooral aan de beleving en de sfeer in het team en minder gezeur op het veld.
De wedstrijd
We begonnen in de volgende opstelling:

Erik
Robert
Jitse

Ronald
Arnold
Vincent Drost
Marcel
Vincent Vriend

Michel
Jelle
Vincent Vermeulen

Onze tegenstander vandaag, het altijd lastige Always Forward 5, begon sterk aan de wedstrijd.
Gelukkig waren wij die het die in de 15e minuut de score opende.
Vincent Vermeulen scoorde na aangeven van Jitse op randje buitenspel. Er werd nog wel voor
buitenspel gevlagd, maar veel te laat.
En het doelpunt werd door de goedleidende scheidsrechter goedgekeurd.
Verder hadden we de eerste helft een paar kansen maar we verzuimden te scoren.
Ook werd er onterecht een aantal keer gevlagd door de grensrechter van Always Forward,
waardoor er een paar mooie aanvallen werden afgefloten.
In de rust kwam Sven erin voor Robert en ook meldde “Good Old” Jouke Inge zich om te
komen invallen.
Gelijk na de rust kregen we een grote kans, maar jammer genoeg miste Vincent Vriend net.
In de 15e minuut van de tweede helft werd Vincent Vriend gewisseld voor Jouke.
Jitse die een tijdje aan de linkerkant voetbalde, ging weer over zijn vertrouwde rechterkant
voetballen en Vincent Vermeulen weer linksvoor. 10 minuten later scoorde Jouke de
belangrijke 2-0 op aangeven van Jitse.
10 minuten voor tijd kreeg Forward nog een penalty. De scheidsrechter trapte in de swalbe
van de Forward spits. Onze zeer goed spelende keeper Ronald kon er net niet bij, 2-1.
Na twee eerdere assists scoorde Jitse nu zelf en zette daarmee de eindstand op 3-1.
Volgende week om 12.00 uur de belangrijke uitwedstrijd tegen de nummer 2, Blokkers 5.
Jammer genoeg kan Vincent Vermeulen niet meedoen, maar ik hoop dat zijn nieuwe
medebestuurder wel meedoet.
Tot dan!
Groetjes uw verslaggever
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Volendam DA1 – DESS DA1
Afgelopen zondagmiddag vertrokken we om 12:45 uur naar het pittoreske Volendam. Sanne reed
voorop, want zij had een routebeschrijving bij zich. Eenmaal in Volendam aangekomen waren we even
de weg kwijt. We vroegen aan een voorbijganger waar de voetbalclub Volendam was, maar hij wees
ons de weg naar het stadion van FC Volendam. Ook een leuke plek om te voetballen natuurlijk, maar
helaas moeten we daar nog even harder voor trainen ;).
Eenmaal aangekomen bij de voetbalclub van onze tegenpartij, moesten we effies uitzakken i.v.m. de
lange reis ;). Smartlapmuziek en dat leuke Volendamse accent maakte het wel gezellig daar in de
kantine. Toen we in de kleedkamer aankwamen, bleek deze niet zo schoon te zijn. Dus we verhuisden
naar een andere kleedkamer. Frank hield een kort woordje vooraf en maakte de opstelling bekend.
Volendam staat 2e in de competitie, dus moesten we allemaal hard gaan werken in het veld. Wij staan
4e, dus het kon een spannende wedstrijd gaan worden. Helaas konden Juul (blessure) en Laurien (ziek)
niet aanwezig zijn, maar de toppers Mandy (ex-DESS’er) en Renate (vriendin van Sharon) wilden
vandaag graag het team versterken. Hier waren wij erg blij mee!
Keeper: Mellany, die van de week heeft toegezegd dat ze het seizoen afmaakt als keepster ☺
Verdediging: Marijke, Lotte, Sanne, Kim
Middenveld: Charlotte, Delia, Eliane
Spits: Michelle, Mandy, Vera
Het eerste kwartier
speelden we onderling
veel over en maakten
een aantal kansen
richting doel. Kim
maakte het haar
vrouwtje flink lastig,
waardoor de
Volendammer
geïrriteerd raakte en
in een duel in het 16metergebied op de
grond ging liggen. De
partijdige scheids floot
hiervoor nadat de
Volendammers met
z’n allen ‘penalty’
riepen. De penalty
was onhoudbaar voor
Mel, helaas 1-0.
Hierdoor raakte DESS
een beetje in de war
en scoorde Volendam nog 2 keer.
RUST; We stonden 3-0 achter door vervelende doelpunten. Volendam was niet de overheersende
ploeg met veel kansen, maar wist toch 3 keer te scoren. De kansen van ons moesten beter afgemaakt
worden en er mochten geen tegendoelpunten meer vallen…
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(vervolg van pagina 6)

In de tweede helft bleven we vechten, maar helaas scoorde Volendam de 4-0. Michelle kreeg een
opleving en sprintte naar het doel van Volendam. Ze schoot zo hard als ze kon op doel, de keeper wist
hem tegen te houden, maar niet vast te pakken. Vera profiteerde hiervan en scoorde!! 4-1. DESS bleef
doorvechten, maar er was niet veel tijd meer om nog 4 doelpunten te maken.
De breedste Volendammer kwam vanuit de verdediging naar voren en wist een paar DESS’ers voorbij
te spelen. Ze
schoot op doel, Eliane probeerde hem tegen te houden, maar de bal ging toch richting ons doel.
Mellany wist even niet of ze hem moest pakken in verband met de terugspeelbal, waardoor de bal het
doel in rolde. Helaas 5-1 verloren. 
Qua voetbal speelden we veel beter dan vorige week, dus er zit vooruitgang in. Komende twee weken
kunnen we even uitrusten van de spierpijntjes, maar daarna wordt het tijd dat we weer eens een
wedstrijd gaan winnen!
Renate en Mandy heel erg bedankt voor het meespelen! We hopen dat we vaker een beroep op jullie
mogen doen, want jullie hadden beiden goed gespeeld!
Dames tot dinsdag! Ik hoop weer op een goede opkomst, net zoals afgelopen week.
# 10

Mandy, Aude en Jolanda waren op vakantie en Mariet was vannacht ziek geworden. Nick was
vrij, dus hij deed mee.
Wij hadden met 4-3 gewonnen. Nick had er drie gescoord en Lois 1.
Het was heel gezellig onder de douche. Kim en Myrthe zongen hard met ons mee.
We vonden het heel lief van de moeder van Nika dat ze taart had gemaakt.
Irene, Nick, Valerie, Lois en Lisa scoorden de penalty. De penalty’s wonnen we met 5-3.
Groetjes van Lisa
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DESS MA1 – Dynamo MA1
Opstelling: Melanie, Tessa, Anke, Corine, Marijke, Patricia, Leonie, Wieneke (c),
Joy, Anne, Lydia
Wissels: Roos, Maartje, Denise, Yvonne, Rosan
Scheidsrechter: Bas op den Kelder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

De scheidsrechter fluit voor het begin van het duel: DESS – Dynamo, Dynamo
trapt af
Vanuit de aftrap ontstond een kans voor Dynamo  Melanie trapt de bal weg
Ingooi Patricia zorgt voor een aanval voor DESS
Voorzet vanaf rechts, bal wordt geblokt door de keepster van Dynamo
Kans DESS: Maartje loopt op de keepster af, maar de keepster blokt haar
schot
Kans DESS: een mooie solo van Joy levert helaas niets op
Kans DESS: de bal verdwijnt in de armen van de keepster
Wieneke rent vanaf het middenveld een stuk naar voor, helaas was haar pass
op Patricia te diep
Nieuwe bal: de eerste wedstrijdbal verdwijnt in de sloot
Leonie passt vanaf het middenveld een diepe bal op Anne
De kans van Anne verdwijnt helaas over de achterlijn
Doeltrap Dynamo  opgevangen door DESS  gelijk in de aanval
Kans Dynamo: de spits van Dynamo had alle ruimte en rende hard naar het
doel van ons toe, Anke blokte gelukkig net op tijd het schot
Kans DESS: Joy is veel te zien voor het doel en krijgt de kans tot schieten,
helaas schiet ze 2x op de keepster
Corine schiet in de rebound van Joy de bal hoog over het doel
Tessa als laatste man heeft het rustig aan het begin van de eerste helft
Dynamo geeft een mooie, brede en diepe pass op de linksbuiten, de bal
verdwijnt gelukkig over de zijlijn
Wieneke verlaat het veld voor Maartje, ze ging eruit met een enkelblessure
DOELPUNT DESS: Lydia scoort de 1-0  in de kruising, beauty!
Ingooi Dynamo bij het doel van DESS, levert gelukkig niets op
Voorzet Maartje, Lydia haar schot op doel wordt geblokt door de keepster
Kans DESS: Maartje’s schot op doel wordt eruit getikt door de keepster
Anne wordt diep gestuurd, ze kapt 2 speelsters uit maar verdwijnt helaas met
bal en al achter de achterlijn
Wissel DESS: Tessa wordt gewisseld voor Yvonne
Wissel DESS: Lydia wordt gewisseld voor Roos
Kans DESS: Maartje loopt vrij op het doel van Dynamo of, maar schiet hoog
en breed over/naast
Joy wordt diep gestuurd, ze probeert de bal binnen te houden, maar helaas is
de bal haar te snel af
Solo Joy: ze rent haar mannetjes voorbij maar de bal verdwijnt in het zijnet
Hoekschop DESS: Maartje neemt, levert niets op
Rosan moet zich warm gaan lopen
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Kans Dynamo verhinderd door DESS
Anke en Maartje gaan als duo richting het doel van Dynamo, maar hier komt
geen doelpunt uit voort
#2 van Dynamo heeft een mooie aanval, maar er staat helaas (voor haar)
niemand voor het doel
Wissel DESS: Patricia wordt gewisseld voor Rosan
Een aanval van Dynamo wordt omgezet in een aanval voor DESS,
door een enorme uittrap van Melanie, helaas konden Joy en Roos
het niet belopen
Nieuwe bal, de tweede wedstrijdbal verdween ook in de sloot
DOELPUNT DESS: door een mooie opening van Roos op Joy, kan Joy een
mooie 2-0 maken
Een voorzet van Rosan verdwijnt over de zijlijn, omdat er niemand voor het
doel stond
Anne geeft een pass op Joy, die de bal mist (kan gebeuren)
DOELPUNT DESS: na heel veel getrap in het strafschopgebied krijgt Rosan
de bal bij de tweede paal en schiet hem erin
Kans DESS: een mooie voorzet van Denise wordt op een haar na gemist
Melanie besluit om de laatste paar minuten mee te gaan spelen in het veld
Aanval Dynamo, geen gevaar
Kans DESS: een mooie trap van Corine verdwijnt in de handen van
de keepster
Scheidsrechter Bas fluit af voor de rust

We begonnen de tweede helft met 3 wissels minder, Corine had een
handbalwedstrijd, Wieneke gaf aan niet meer te kunnen spelen en Patricia heeft
wegens stemproblemen ook het veld verlaten.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Toeschouwers maken verwonderende opmerkingen, Maartje was namelijk de
tweede helft keepster
Kans Dynamo: Maartje maait finaal over de bal heen en 2 speelsters van
Dynamo doen voor open doel hetzelfde
Aanval DESS: Joy loopt zich vrij naar het doel toe, maar wordt
goed uitverdedigd
Denise neemt de aanval van Joy over en geeft een pass op Anne
Kans DESS: Anne passt een diepe bal op Melanie, die de bal net iets te ver
voor zicht uit speelt
Voorzet Dynamo, Maartje schiet de bal tot 2x toe van het doel af
Rosan geeft een voorzet op Tessa, die terugkaatst op Rosan  afgefloten
voor buitenspel
Dynamo schakelt meteen om, maar daar was Maartje gelukkig weer
Kans DESS: Rosan schiet op doel  faliekant naast
Kans DESS: Lydia schiet in de handen van de keepster
Hoekschop DESS: na een paar schoten in het strafschopgebied
schiet Melanie op doel, tegenspeelster tikt net naast het eigen doel
Hoekschop DESS: Melanie schiet over (dat vond je broertje niet zo leuk Mel..)
Anne komt met haar lichaam net iets te hard in de bal  vrije trap Dynamo,
levert niets op
Kans Dynamo gaat naast
Vrije trap Dynamo, levert weer niets op
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Tessa geeft de bal voor op Anne, die de bal op de keepster schiet
Yvonne gooit in, waar veel ruimte was voor Joy  haar solo eindigt in de
handen van de keepster
Kans DESS: Lydia geeft de bal voor vanaf de tweede paal, maar
er staat niemand voor het doel
DESS verlaagt zich tot een lager niveau dan Dynamo
Aanval Melanie, haar solo zorgt niet voor gevaar
Aanval Dynamo, wordt door Maartje uitgetrapt, wat gelijk een aanval werd
voor ons
Kans DESS: Joy schiet op de keepster, die de bal terugkaatst, helaas viel Joy
op de grond en kreeg de bal op haar schoot, waar ze niets mee kon
DESS valt aan, keer op keer, maar er gebeurd verder niets mee
Dirk is ondertussen de lijnen aan het trekken
Wissel DESS: Rosan wordt gewisseld voor Leonie
Wissel DESS: Yvonne wordt gewisseld voor Roos
Leonie speelt de keepster voorbij, maar ook dit levert geen doelpunt op voor
ons
Hoekschop genomen door Tessa, de bal is niet in geweest
Wissel DESS: Denise wordt gewisseld voor Yvonne
Anke schiet als voorstopper de bal uit over onze achterlijn
Met nog een kwartier te spelen verzwakte de hele motivatie van DESS
Aanval Dynamo, Marijke is haar mannetje de baas
Melanie besluit om zoveel mogelijk te gaan aanvallen en gaat als laatste man
continu mee naar voren
Aanval DESS: op de 16 wordt zelfs naar elkaar overgespeeld, maar er wordt
niet op doel geschoten
Kans DESS: Rosan krijgt een leggertje van Joy, maar schiet de bal
huizenhoog over
Waar blijven de doelpunten meiden?!
Aanval DESS: de bal verdwijnt over de achterlijn
Er wordt onwijs veel naar elkaar overgeschoten, wat totaal geen effect had
Hoekschop Dynamo, de bal komt niet ver, wat wordt omgezet in een aanval
voor DESS
Aanval DESS levert geen gevaar op, de keepster zit overal tussen
Aanval Dynamo: Maartje laat zich voor de laatste keer zien deze wedstrijd
Hoekschop DESS wordt een aanval voor Dynamo (…)
DOELPUNT DESS: Leonie scoort de 4-0, jawel, met links
De laatste minuut speeltijd is ingegaan
Scheidsrechter Bas fluit af, DESS wint thuis met 4-0 van Dynamo
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Dess staartjes – kwiek ME2
Deze week stond de wedstrijd tegen Kwiek ME2 op het programma. Bij de uitwedstrijd was
al duidelijk dat wij sterker waren. Alleen hebben wij toen door een beetje pech 2-2 gespeeld.
Dus verwachte ik deze week, met 9 fitte spelers wederom winst.
Alle meiden hadden gehoor gegeven aan het verzoek van Myrthe en mij om staartjes in te
doen, dus stonden er 9 meiden met staartjes op het veld en een coach met staartjes langs de
lijn. De tegenpartij vroeg mij in de rust of het soms een tactiek van ons was om staartjes in te
doen. Heb dit aan hen bevestigd en de meiden ook door het mooie spel van deze ochtend.
In de eerste helft wist Anne een wederom mooi doelpunt te scoren. Myrthe liet af en toe haar
staartjes even hangen omdat haar ballen maar niet in het doel terecht kwamen. Marloes heeft
laten zien dat zij ook in de aanval erg nuttig kan zijn en heeft een aantal mooie voorzetten
gegeven. Lisa en Margot hebben ook hard gewerkt op het middenveld en veel ballen van de
tegenpartij kunnen afpakken. Achterin zorgde Karlijn, Tess en Iris ervoor dat Amy het erg
koud kreeg in het doel. Want ja, staat je verdediging goed, dan heb je als keeper niet veel te
doen.
Tijdens de rust heb ik Myrthe er van kunnen overtuigen dat zij de tweede helft echt zou gaan
scoren. Dat bleek niet tegen dovenmansoren gezegd, de 2-0 kan zij toch echt op haar naam
zetten. Er werd deze helft weer mooi spel gespeeld door onze staartjes, prachtig gezicht al die
wapperende staarten. Door mooi overspelen kreeg Marloes nog een kans maar helaas hield de
keeper van Kwiek deze tegen, jammer Marloes volgende keer lukt het echt. Amy heeft in deze
helft een paar in moeten grijpen om tegendoelpunten te voorkomen. Verder waren wij
duidelijk het betere team op het veld. We bleven aanvallen en indien nodig schakelde we snel
om naar verdedigen. Uiteindelijk vond invalscheidsrechter Jos dat het tijd was en hebben we
nu voor de tweede keer gewonnen.
Meiden ik ben trots op jullie, ik heb echt mooi voetbal gezien vandaag. Misschien hebben de
staartjes wel geholpen, net als vorige week de zenuwen en de gele legging van Anne. Al
hebben we gezien dat Anne geen gele legging nodig heeft om te scoren en als wij erin geloven
wij echt wel wat kunnen laten zien op het veld. Volgende week hebben we geen wedstrijd en
die week erna een uitwedstrijd in Twisk. Misschien kunnen we daar laten zien dat wij ook
zonder hulpmiddelen, zoals staartjes en leggings kunnen voetballen.
Jos nog bedankt voor het invallen op zo’n korte termijn, ook namens de meiden!
De moeder van Myrthe heeft nog een paar foto’s gemaakt van ons met staartjes,ook leuk voor
de mensen die het leuke gewapper op het veld gemist hebben.
Angelique

ODESSA

11

ME 1 met staartjes
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JEUGD-SCHEIDSRECHTERS
Vanaf half april zullen we de volgende spelers mede gaan indelen voor het af en toe fluiten
van een pupillen-wedstrijd:
Jeroen Gerssen
Robin Bontekoning
Nick Zandvliet
Laurens Groot
Marcel van Schagen
Wouter Smit
Patricia Vlaar
Roos Poland
Om hierop een beetje voorbereid te raken, is er op maandagavond 19 april een instructieavond in de Dess-kantine, waar jullie verwacht worden om 18.00 uur. Kom in trainingspak en
op voetbalschoenen (die overigens in de kantine even uit mogen).
Er volgt een tweede intructie-avond op een nader af te spreken datum.
Fred Honhoff (tel: 591582)
Anita van Arem (tel: 599033)

SCHOOLVOETBAL
Woensdagmiddag 14 april krijgen we de jongens van groep 5/6 van alle deelnemende scholen
(waaronder de Kraaienboom) op het Dess-terrein. De jongens gaan strijden om een mooie
wisselbeker.
Een ieder, die een of twee uurtjes over heeft op deze middag, is van harte welkom mee te
helpen. Meld je s.v.p. bij Anita van Arem (tel: 599033).
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 14
Datum

vertrek

scheidsrechter/rijders

Tijd Wed.nr. Wedstrijd

Donderdag THUIS

8 april
Zaterdag THUIS
10 april
10 april
10 april
Zaterdag UIT
10 april
10 april
10 april
10 april
Zondag THUIS
11 april
11 april

LET OP 18:30 184363 DESS D1 – Andijk D1

9:00
9:30
10:00
11:30

Anita van Arem

10:00 212191 DESS F1 – Spartanen F4
10:00 196751 DESS E1 – Westfriezen E5
11:15 216957 DESS MF1 – Hauwert F1

Kees Wagemaker
Klaas Swier
Gerrie Moolevliet

10:00
10:30
11:00
12:30

Margot, Myrthe
Luuk B, Thijs
Sanne
Sam, Niels, Mark V

225598
193098
185488
182063

Twisk TSV ME1 – DESS ME1
Spirit’30 E7 – DESS E2
Berkhout MD1 – DESS MD1
Dindua C1 – DESS C1

10:00 65770 DESS MA1 – De Zouaven MA1
12:00 134290 DESS A1 – West Frisia DP A3

Simon Spil
W.Kistemaker

Programma week 15
Datum
vertrek Tijd Wed.nr.
Woensdag THUIS
14 april
LET OP 19:00 182051 Dess C1 – ALC C1
Zaterdag THUIS
17 april
11:15 186876 DESS MD1 – Dindua MD1
17 april
12:30 181543 DESS D1 – Always Forward D4
Zaterdag UIT
17 april
8:00
9:00 218091 De Blokkers F9 – DESS MF1
17 april
9:00 10:00 215829 Andijk F2 – DESS F1
17 april
9:00 10:00 193093 ASV 55 E1 – DESS E1
17 april
9:15 10:15 225601 Dindua ME2 – DESS ME1
17 april
13:00 14:00 182065 Andijk C1 – DESS C1
Zondag THUIS
18 april
10:00 158925 DESS MA1 – VIOS-W MA1

scheidsrechter/rijders

Irene
Daan, Maiko
Maurits
Karlijn, Marloes
Jordy, Martin, Nick
ZAL NOG WIJZIGEN!!!

i.v.m. geen voetbal in het paasweekend:
Volgende week geen Odessa
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