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Jisp

versus

Dess 2 - 3

Onvolwassen gedrag bijna fataal .
Wat kan het in voetbal soms toch vreemd lopen .Een uur lang heerst Dess op alle fronten
wat resulteerde in drie mooie treffers .
De eerste van Dirk, een knal van grote afstand . De tweede van Benjamin, een slimme
kopbal .De derde van Nick ,een bekeken schot in de verre hoek .
Niks aan het handje ,wedstrijd onder controle ,tegenstander knock out .
Het wachtten was op nog meer treffers .Een uitgelezen moment om twee jonge spelers in te
brengen. Mathijs voor Joost en Boogie voor Ruben .
Mathijs kon weer wat ritme opdoen en Boogie werd beloond voor een keer of vier braaf
wissel zitten .
Met nog ongeveer 20 min op de klok ging het mis .
Voorin werd weer eens geprobeerd om door een overvol centrum te komen wat niet lukte .
Gevolg balverlies, geen snelle omschakeling ,Nico voor zijn verdediging ,bal er over heen
,Ronald ver zijn hok uit , te laat ,Jispenaar loopt door en scoort . 1 3 . Op dat moment
raakt Dess de kop kwijt .Verwijten vliegen weer over het veld en vooral invaller Boogie is aan
de beurt .Zijn toch al niet sterke inval beurt word er uiteraard niet beter op .Een duidelijke
buitenspel goal van Jisp stort Dess nog dieper in de problemen . 2 3 .
Het wordt hangen en wurgen .Diverse corners werden vaak in paniek weg gegeven maar
Ronald wist daar gelukkig wel raad mee .
Ook waren er mogelijkheden om de genade klap uit te delen maar dit mislukte jammerlijk .
Onder veel stress kwam het eindsignaal van de voor de eerste keer dit seizoen matige
scheids .Het is niet mijn gewoonte, maar zeg maar slecht .
Na afloop in de kleedkamer weinig vreugde ondanks de drie punten . Snel vergeten die
laatste 20 min. en jezelf klaar stomen voor de klapper van a.s. zondag tegen de koploper.
Een mindere generale wordt vaak gevolgd door een daverende uitvoering .
tr .
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
20-11-2011
veld tijd
A
14:00
A
11:45
A
10:00
Uit
Tijd
12:00
12:00
12:00
10:00

vertrek
11:00
11:00
11:00
9:00

wedstrijdnr
3766
59274
67989
wedstrijdnr
59255
154606
73696
71645

wedstrijd
DESS 1 – Wieringerwaard 1
DESS 2 – Wieringerwaard 2
DESS Ve1 – Woudia Ve2
wedstrijd
VVW 4 – DESS 3
Andijk Da2 - DESS Da1
Nieuwe Niedorp Da2- DESS Da2
Apollo68 B1G – DESS B1

Scheidsrechter/ rijders
C.A.M. Huisman
Jan van Ijzerloo

Kees,Mark S,Niels, Mark V

27-11-2011
veld
A
A
Uit

tijd
11:45
10:00
tijd
11:30
14:00
12:00
10:00

vertrek
10:30
13:00
11:00
9:00

wedstrijdnr
55829
67758
wedstrijdnr
55461
73348
73309
70975

Uitslagen zondag 13-11-2011
Jisp 1 - DESS 1
Beemster 3 - DESS 2
DESS 3 – Always Forward 6
Hauwert 65 Ve1 - DESS Ve1
DESS Da1 – SEW Da2
DESS B1 – SVW27 B1

2-3
14-2
2-5
0-1
5-0
8-0

wedstrijd
DESS 2 – de Blokkers 4
DESS VE1 – Andijk VE1
wedstrijd
Flevo 3 – DESS 3
Hollandia Da1 – DESS Da1
De Blokkers Da2 – DESS Da2
Spartanen B2 – DESS B1

Scheidsrechter/ rijders
Jan van IJzerloo

Op de fiets

Uitslagen zaterdag 12-11-2011
DESS F2 – ZCFC F5
Kwiek 78 F3 - DESS F1
DESS E1 – West Frisia DP E5
Medemblik ME1 – DESS ME1
Schellinkhout D2 – DESS D1
DESS C1 – DWB C1
Callantsoog MC1 – DESS MC1

10-1
2-8
9-1
4-0
2-3
5-2
2-0

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:
7 december

2011

Bestuursvergadering

8 januari

2012

Nieuwjaarswedstrijd

11 januari

2012

Bestuursvergadering

2012

Bestuursvergadering

14 maart

2012

Bestuursvergadering

4 april

2012

Bestuursvergadering

9 mei

2012

Bestuursvergadering

6 juni

2012

Bestuursvergadering

17 mei

2012

Wedstrijd: Bestuur-Veilingteam

8 februari

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.

(let op: schema is iets aangepast t.o.v. vorige Odessa)
Dinsdag 15 nov 2011
Sjaak Appelman
Eric Admiraal
Nico Doodeman
Erik Appel
Mike van Harskamp
Joop Kool
Rob van Aarst
Klaas Swier
Mark Swier
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Dinsdag 13 dec 2011
Vincent Vriend
Rubel Kool
Ruben Kistemaker
Sjors Munster
Richard van Diepen
Robert Borg
Sjaak Mulder
Roland Bontekoning
Jacob Bakker
Niels Kuip

Dinsdag 10 jan 2012
Frederik van der Ven
Marco Appel
Max van Schagen
Mathijs Wit
Kris Vlaar
Joey Vriend
André Appel
Anthony Molina
Jelle van de Berg
Mark Vlaar

Dinsdag 07 febr 2012
Jelle van Yperen
Joost Scholten
Robert-Jan Wit
Sven Frieswijk
Lisandro Victoria
Jan Keeman
Marco Kremer
Chris Keesom
Laurens Groot
Martin Bakker
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Beemster 3 – Dess 2
Zondag 13 november 2011

14-2

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
Bijzondere pot..
Tot volgende week..
10:30 aanwezig in de kantine voor een bakkie soep!!
Fris en gretig..!
Mr. Grabble
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Veteranen: Hauwert - Dess
Debuut Cor Vlaar in veteranen?
Om 11.00 uur uit tegen Hauwert met mogelijk te kort
spelers? Geen probleem: Cor Vlaar had een grote wens om
een keertje mee te voetballen met ons. Dan maar een
week, maand of jaar ruzie met Riet, die komt wel weer
terug. Maar dat gaat niet zomaar bij de veteranen, eerst
een medische militaire keuring. Een monster urine
meenemen, even op de hand blazen, een coopertest en een
gesprek met de selectie commissie bestaande uit Appel,
Kool en Admiraal. Cor had een cola fles helemaal vol met
urine mee genomen en gaf in het gesprek aan dat hij nog
wekelijks naar de tennis ging, in zijn gedachten voetbalde
hij nog in het eerste van…………vul in naar keuze.
Alleen als hij zijn jonge neef Arnold mee nam dan konden
wij akkoord gaan. Van Basten ging per slot van rekening
ook niet alleen naar AC Milan.
Met Cor en Arnold in de basis begonnen wij op het zonnige veld van Hauwert met een sterk
offensief. Arnold werd in stelling gebracht en met een kanonskogel vanaf 25 meter ramde hij
de bal het doel in. Daarna werd er in de tweede helft niet meer gescoord, eindstand 0 – 1.
Nog een paar opmerkingen:
Gerrie: hoezo de zon in het gezicht…………….mooie redding(en).
Rob: maak je geen zorgen, je speelde zeer goed en verdienstelijk, hard gewerkt.
Simon: wat een geweldig linkerbeen.
Jan K. (voorstopper): met zekerheid doelpunten van tegenpartij voorkomen.
Joop: ook plinten moeten geschilderd worden.
Anthony: handschoenen uit doen in de zon.
Marco: strak in de broek en dat kan niet iedereen van ons zeggen, heeft iets met een operatie
te maken.
Arnold: jij kan skoftig goed voetballen.
Tot volgende week

ODESSA
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DESS DA1- SEW DA2
Zondagmiddag om 14.00 uur mochten we tegen de DA2 van SEW spelen. Iedereen had er zin
in na het gelijkspel van vorige week tegen de Strandvogels. DA2 van DESS was deze week vrij
en Wieneke en Maartje wilde ons deze week versterken. Dank jullie wel daarvoor! De
opstelling werd bekend gemaakt en zag er als volgt uit:
Denise
Mandy
Lotte
Marijke
Roos
Delia
Charlotte
Maartje
Vera

Anne

Michelle

Wissels: Wieneke en Suzanne.

Om 14.00 uur klonk het fluitsignaal en gingen we in de aanval. We kregen een paar mooie
kansen die er helaas niet in wilden.. Gelukkig had SEW hetzelfde probleem. DESS ging weer
in de aanval en we kwamen steeds dichter bij het doel. Michelle kreeg de bal met een mooie
voorzet en knalde hem zo het doel in! 1-0 voor DESS. Maar bij 1-0 lieten we het niet zitten.
We gingen gelijk weer in de aanval en zo zag Anne haar kans. Anne rende op het doel af en
maakte er een 2-0 van voor DESS. Er werd nog mooi verder gespeeld maar het was tijd voor
de rust. Wieneke en Suzanne mochten gaan warmlopen want er kwamen in de tweede helft
wat wissels aan bod. In de kleedkamer kregen we een woordje van onze interim coach Ed.
Super bedankt dat je ons tijdelijk wil coachen! De wedstrijd werd besproken met wat er
beter kon en wat er al goed ging. Na wat aanmoedigende woorden vertelde Anthony dat we
het makkelijk met 5-0 zouden kunnen winnen. Na deze woorden was het tijd voor de tweede
helft. Anne en Michelle mochten even gaan rusten en Wieneke en Suzanne mochten het
veld in. De tweede helft ging net zo lekker als de eerste helft. Er werd mooi samengespeeld
en iedereen was vandaag fit. Hier haalde Maartje haar voordeel uit, ze rende hard op het
doel af en scoorde zo de 3-0! We speelden rustig verder en als de bal in bezit was van de
tegenstander deed iedereen goed zijn best om hem weer terug te krijgen. Maartje kreeg een
voorzet en pakte weer haar kans. De keeper wilde de bal pakken maar Maartje was zo snel
dat ze daar zo voorbij kon. Een verdediger probeerde de bal nog tegen de houden maar
Maartje was te snel en scoorde de 4-0. De keeper lag nog op de grond want ze had last van
haar hoofd. Zo hadden wij even pauze om tot rust te komen en even wat te drinken. De
wedstrijd kon weer verder en er werden wat wissels ingezet. Deze wissel kwam goed van pas
want zoals Anthony al zei, wij konden met 5-0 winnen en dit ging Michelle even waarmaken.
Ook zij rende de keeper zo voorbij en kon de bal er heel mooi en rustig intikken. 5-0 voor
DESS! We hadden nog vijf minuten te spelen waar ook weer mooie kansen werden
gecreëerd. Na vijf minuten klonk dan uiteindelijk het eindsignaal. Het was een mooie
wedstrijd met 5-0 winst.
#7

ODESSA

6

DESS MC1 - CALLANTSOOG MC1
Om kwart voor een vertrokken we bij Dess richting
Callantsoog. Daar aangekomen kwamen we er achter dat
Judith haar hele voetbaltas thuis was vergeten. Gelukkig
waren daar reserve schoenen die ze mocht lenen. Toen we
allemaal op het veld stonden konden we beginnen.We
hadden een paar hele mooie kansen waaruit we konden
scoren maar het was helaas niet gelukt. Met 1 doelpunt tegen
gingen we de rust in. Even wat drinken en daarna er weer tegenaan. De tweede helft
mochten wij aftrappen. Bijna hadden we een doelpunt maar het was net niet gelukt.
Later kregen we nog een doelpunt tegen. Uiteindelijk verloren we met twee - nul.
Jammer genoeg zaten de benen van de tegenpartij af en toe iets te los waar door
sommigen van ons onderuit gingen. Dat was minder. Maar gelukkig was het mooi
weer en hielden we de moed erin.
Groetjes Floor

Op deze koude maar zonnige zaterdagochtend mochten we aantreden tegen een van de
onderste teams. We hadden allebei 9 spelers, dus voor elk team 1 wissel. Ook vandaag weer
een nieuwe scheidsrechter, bedankt Judith! Nog vol van al het Sint Maarten snoep, misten we
wel wat energie. Het begin was nogal slordig, en vele schoten waren net naast het doel of
precies tegen de keeper aan. Gelukkig ging het na een minuut of 10 wat beter, en met een
voorsprong van 5 doelpunten konden we rusten. De tegenpartij geloofde nog in een
overwinning, maar daar dachten wij toch anders over. Er werd beter overgespeeld, en de
verdediging bleef fel op de bal, waardoor het toch vooral weer een-richting-verkeer was.
Klaas en Ramon pakten heel veel ballen van de tegenpartij af en schoten goed over. Maarten
en Jeroen gingen vaak op avontuur naar voor, en gaven mooie voorzetten. Vince wist van
afstand een heel mooi doelpunt te maken en gaf natuurlijk ook weer veel ballen door naar
voor. Gijs en Max speelden goed samen over en schoten ook een paar keer zelf raak. Nick
staat vaak in de punt van de aanval en scoort met links net zo makkelijk als met rechts, maar
weet inmiddels dat hij ook goed kan voorzetten als hij beter om zich heen kijkt. Voor Maico
was de wedstrijd niet zo spannend (eindstand 9-1), maar tijdens de penalty's gaat hij helemaal
los, en vandaag hield hij ze allemaal tegen! Ramon, Gijs en Maico schoten hun penalty netjes
binnen.
De grote teamfoto (genomen tijdens de eerste uit-wedstrijd bij Always Forward) komt in de
kantine te hangen, en ook de komende 2 weken spelen we thuis. Ik verwacht jullie bij alle
thuiswedstrijden om half 10 aanwezig in de kleedkamer!
Sandra
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DESS kan na overwinning op SVW weer naar boven kijken.
Niet iedereen was even fris en fruitig toen we zondag weer het
biljartlakentje betraden.
Na een wereldse toespraak van Peter en een lekker bakkie koffie gingen we
vol goede moed het veld op. We begonnen in de volgende opstelling:
Sjoerd
Mathijs

Niels
Kees

Klaas

Jacob©

Dian

Jelle

Sam
Chris

Mark S

Jordy
Martin
Maarten Gorter 1e helft
Gerrie Moolenvliet 2e helft
Scheidsrechter W.Kistemaker kon de wedstrijd beginnen
De ploegen gaven elkaar in de openingsperiode weinig ruimte en er moest dus goed worden
getikt op het middenveld.
Het bleek al snel dat DESS de wedstrijd onder controle had en dit resulteerde in de 1-0 van
aanvoerder Jacob.
Na dat Jacob de score had geopend brak Martin door na balverlies van de tegenstanders en
zette DESS op een 2-0 voorsprong en even later wist Chris zelfs er 3-0 van te maken.
SVW probeerde nog wat terug te doen maar faalde in de afronding.
DESS ging dus met een comfortabele 3-0 voorsprong de rust in.
Daarin werd wel besproken dat we nog niet hadden gewonnen want de bezoekers hadden
genoeg 100% kansen gehad dus er was een ding duidelijk er moest gewoon meer gescoord
worden.
Dit was ook het doel de jongens moesten ze er in schieten en Sjoerd moest gewoon doen waar
hij mee bezig was:ballen tegenhouden.
Al snel na rust zorgde Mark voor de 4-0 en DESS stevende af op een monsterscore.
Maar ook werd de wedstrijd een stuk onvriendelijker en na een gele kaart voor SVW volgde
er gelijk een rode kaart na een smerige overtreding op Chris die de wedstrijd niet kon
vervolgen.
DESS werd hierdoor alleen maar sterker en Dian maakte de 5 en de 6-0 waarna Mark S zijn
2e en 3e van de middag maakten en de eindstand 8-0.
Het was dus een mooie middag voor de mannen van Peter en er kan met goed gevoel naar de
wedstrijd van volgende week.
Ik wil ook nog graag het publiek bedanken die ons naar de 3 punten schreeuwde.
Sjoerd#1

ODESSA

8

We moesten uit spelen tegen Schellinkhout.
Zoals de coach heeft gezegd: een belangrijke wedstrijd!
Maar voor ons natuurlijk geen enkel probleem … Dankzij het goede van ons allemaal hebben
we de wedstrijd uiteraard gewonnen.
De eerste goal werd gemaakt door Luuk Bontekoning. Waarna er nog 2 goals volgden en we
eindigden met een stand van 2-3 voor Dess D1!
Maurits Coppejans

wedstrijdverslag

Dess F2- ZCFC F5

Zaterdag 12 november was weer een spannende dag want de F2 mocht voor de tweede keer
voetballen (vorige week was het helaas afgelast) en er was weer een nieuw gezicht in de
kleedkamer te weten Cas Ursem.Nadat we netjes waren aan gekleed en we we hadden
afgesproken dat we de bal zoveel mogelijk richting de goal van de tegenstander gingen
schieten kwamen we het veld op om ons warm te rennen.De scheidsrechter was ondertussen
ook op het veld en liet de tegenstander kiezen in welke hand hij zijn fluitje had helaas voor
hun maar mooi voor ons kozen hun de verkeerde hand zodat wij als eerste mochten
aftrappen.We begonnen meteen goed te spelen en het spel ging heen en weer we kwamen
voor het doel en Jordi schoot de bal erin dat was 1-0 voor ons we waren super blij en niet te
houden op het middenveld liepen Cas, Marit en Wout het de tegenstander goed lastig te
maken en pakte de bal goed af en schoten hem dan op zijn hardst naar een medespeler zo ook
naar Mike die daar door de 2-0 en 3-0 kon scoren ook ZCFC waren goed bezig en kwamen
regelmatig op onze helft maar Mees hield een paar mooi ballen tegen en ook Femke stond
goed haar mannetje oeps vrouwtje in de verdeding en hield de tegenstander op grote afstand
van ons doel. Na wat gerommel op het veld waarbij Mike wel zijn schoen de lucht in liet gaan
maar niet de bal bleven we toch lekker ballen Jordi had de smaak te pakken en keek bij de
aanval van ons eerst rustig en schoot daarna de bal er mooi in dat was 4-0 ondanks ons goede
spel konden we niet voorkomen dat ZCFC een doelpunt scoorde met een mooi onhoudbaar
strak schot dat was dus 4-1.De scheidsrechter vond het genoeg we mochten niet meer
aftrappen maar aan de limonade. In de rust ruilde Mike en Mees van tenue zodat ook Mees
over het veld kon draven en dat heeft de tegenstander geweten want met een paar mooie
schoten was het snel geen 5,6,7 maar 8-1 ook zette Jesse zijn voet nog een keer goed tegen de
bal waardoor het 9-1 werd en het laatste doelpunt van de wedstrijd was weer voor Mees die
daarmee de einduitslag 10-1 maakte.Nog even de penalty`s en dan naar de kleedkamer om de
overwinning te vieren de wastas hebben we volgens goed gebruik meteen meegegeven aan de
moeder van Cas want sommige dingen moet je in ere houden.
tot volgende week
Maickel
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KWIEK-78 F3 – DESS F1
ZATERDAG 12-11-2011
KWIEK-78 F3 - DESS F1 is zaterdag in 2-8 geëindigd. Dess speelde
een lekkere pot voetbal onder een heerlijk najaars zonnetje in
Avenhorn.
De wedstrijd
De ochtend begon hilarisch na een telefoontje aan de coach dat het hele team stond
te wachten op de komst van de coach. Die dacht dat we een uur later moesten
spelen dus dat werd een vliegende start!!
Ja, 1 keer per seizoen gebeuren van die dingen, beter opletten dus…..
Onder het genot van een heerlijk zonnetje spoedden wij ons naar Avenhorn waar we
gelukkig 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het veld stonden om warm te
lopen.
Kwiek beschikt over een prachtig kunstgras veld waardoor al onze voetbal schoenen
weer keurig gepoetst werden.
In de eerste helft overheerste DESS F1 de partij en scoorde Stijn twee prachtige
doelpunten, waarvan een rechtstreeks uit een corner. Ook Marriët deed van zich
spreken met een schitterende bal in het doel van de tegenstander. Het was vooral
aan de kwaliteit van de doelverdediger van KWIEK te danken dat er niet meer
punten vielen die gast was echt goed. Onze nieuwe spelers Kacper en Davíd stonden
hun mannetje onder goedkeurende blikken van beide vaders. Over en weer werden
er stevige tackles ingezet maar de scheids hield wel van een stevig potje dus floot hij
alleen als het echt te gek werd.

In de LIMO-RUST bespraken we de tactiek dat we extra moesten letten op nummer
11 van de tegenstander een kleine opdonder die barstte van het talent en waar we
ons menig keer in verslikten. Stijn nam de taak op als bewaker. Na het fluitsignaal
raakte onze goalgetter TOM echt op dreef en wist er 4 in te prikken. Ook KWIEK liet
zich verschillende keren voor het doel van Peter zien en wist 2 tegentreffers te
maken.
De eindstand van 8-2 gaf een goede weerspiegeling van de krachtsverhouding
tussen beide teams. Iedereen ging met een goed gevoel huiswaarts om van een
mooi weekend te genieten.
Tot volgende week…………………..
Toin
06-22911754
agm.rijven@quicknet.nl
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
19-11-2011
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
13:00
uit
tijd
9:00
9:30
13:30

vertrek
7:45
8:30
12:30

wedstrijdnr
122896
124808
88325
106995
wedstrijdnr
159562
112347
84535

wedstrijd
DESS E1 – HSV Sport 1889 E2
DESS ME1 – Always Forward ME1
DESS D1 – de Zouaven D8
DESS MC1 – DTS MC1
Wedstrijd
WSV30 F6 – DESS F2
RKEDO F3 – DESS F1
Andijk C1 – DESS C1

scheidsrechters
Dave Moolevliet
Denise Swier
Simon Spil
John Keesom
rijders
Wout
Myrthe, Stijn
Sonny , Jaimy

26-11-2011
thuis tijd
10:00
11:30
13:00
uit
tijd
10:00
10:00
10:45

vertrek
8:45
9:00
9:45

wedstrijdnr
122899
86451
82724
wedstrijdnr
159563
112377
124816

wedstrijd
DESS E1 – RKEDO E3
DESS D1 – Zwaluwen 30 HCSV D2
DESS C1 – de Blokkers C4
wedstrijd
ZOB F5 – DESS F2
Victoria O F3 – DESS F1
Always Forward ME1 – DESS ME1

scheidsrechters
Dave Moolevliet
Simon Spil
Anita van Arem
rijders
Femke, Wies
Stijn, Myrthe
Irene

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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