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Seizoen 2010-2011
staat weer op het punt te beginnen. De selectie van de heren en dames hebben
inmiddels alweer de eerste trainingen afgewerkt. Het luie zweet en de vakantiekilo's
moeten er weer af. De mannen hebben zelfs al de eerste wedstrijd gespeeld.
Deze teams weten inmiddels wanneer en op welk tijdstip er getraind wordt. Voor de
anderen hebben we verderop in deze Odessa een schema opgenomen waaruit de
trainingstijden zijn af te lezen. Er zal immers getraind moeten worden voordat over
een kleine maand voor iedereen de competitie weer begint.
De velden liggen er, in vergelijkbaar tot het einde van vorig seizoen, weer prachtig
bij. Een groot compliment voor de vrijwilligers die hier gedurende de vakantie vele
uren in ingeinvesteerd hebben. Het resultaat mag er zijn. De trainingen worden allen
afgewerkt op het B veld zodat het A veld nog wat extra rust krijgt. De gemeente heeft
overigens op de planning staan het B veld te vernieuwen. We hopen dat zij hier aan
het einde van het seizoen mee gaat beginnen. Dit is ons nog niet bevestigd.
Over 2 weken verschijnt de bewaar Odessa. Daar zal alle informatie in staan voor het
komende seizoen. Heb je iets wat je graag wilt plaatsen hierin lever dit dan tijdig aan.
Via deze weg wil ik namens het bestuur iedereen alvast een sportief en gezond
seizoen toewensen en we hopen iedereen weer op het complex te begroeten tijdens
één van de vele wedstrijden. De eerste wedstrijden komen er al aan!
Vincent Vermeulen
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

BEKER
22-8-2010
53

DESS 1-MOC 1

14.00

Bornemann.P

19.30

Bijens.P

25-8-2010
296

ALC 1-DESS 1
29-8-2010

535

DESS 1-Sporting S

14.00

Mahabali.S

3145

Twisk DA1-DESS DA1

14.00

sch.r Twisk

veld DESS
30326

DESS MA1-RKEDO MA1

10.00

A.van Arem

27047

DESS B-Holandia B1

12.00

W.Kistemaker

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
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Mart bedankt!!!
Na vele jaren de Odessa in de "buitenwijken" rond te
hebben gebracht, stopt Mart Huisman met deze taak.
Iedere Odessa werd jarenlang met evenveel plezier in de
bus gestopt bij de leden die wat verder wonen.
Mart, mede namens alle leden die de Odessa van je
kregen, bedankt voor de inzet door de jaren heen. We
hopen dat we je evengoed nog veel op het terrein mogen
begroeten.
Doordat Mart stopt met het bezorgen, zoeken we iemand
anders die (bijna wekelijks) een paar Odessa's in
Nibbixwoud en Wognum wil bezorgen. Volgens Mart een
heerlijke route om te fietsen! Met de auto is het ook goed
te doen hoor dan ben je binnen een uur weer thuis. Wil je
deze taak oppakken? Bel dan even met Afra of Vincent.

Dank aan de heer Westerveld
Nu het nieuwe seizoen weer staat te beginnen, worden ook de
verbandtrommels en
verzorgingskoffers weer van
zolder gehaald. Na een
intensief seizoen zijn deze
ieder jaar weer nagenoeg
leeg. Gelukkig heeft de heer
Westerveld namens zijn
praktijk er weer voor gezorgd
dat alle koffers goed gevuld
zijn. Uiteraard hopen we zo
weinig mogelijk uit de koffers
nodig te hebben maar we zijn
in ieder geval goed
voorbereid!

BEDANKT!
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Kampioenen bezoeken kampioenen
Vorig seizoen is onder andere DESS 2 kampioen geworden. Het gevolg was een rit op de
platte kar en een groot feest. Na een welverdiende vakantie kwam er nog een extra beloning.
Als kampioensteam mocht de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal bezocht worden. Het
maximale aantal kaarten werd besteld, dus met 35 DESS-ers gingen we richting de
Amsterdam Arena om de wedstrijd tussen de landskampioen (FC
Twente) en de bekerwinnaar (Ajax) te bekijken. Aangezien nog niet alle
kampioenen van het tweede van vakantie terug waren werd het
gezelschap aangevuld met de kinderen die de meeste loten hebben
verkocht in de voetbalweek en wat overige enthousiastelingen.
De wedstrijd zelf begon goed met een doelpunt en een rode kaart, maar
zwakte daarna wat af. Desondanks hebben we een mooie avond en een
leuk toetje voor ons kampioenschap gehad.

Rabo fietstocht
Zaterdag 11 september is de jaarlijkse RABO Fietstocht.
Wil je de tocht fietsen en de vereniging een plezier doen?
Geef je dan op bij:
Afra Appel: 0229-591803
of
Ineke Aay: 0229-591676

Er kan gestart worden op drie verschillende locaties:
•
Rabobankkantoor
De Goorn,
Kantbeugel 1
•
Rabobankkantoor
Spanbroek, Wuiver
1
•
Rabobankkantoor
Obdam,
Dorpsstraat 82
Starten kan tussen 9.00 en 10.00 uur. De stempelposten sluiten om 14.00 uur.
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TRAININGSTIJDEN
Maandag

17.00 – 18.00
18.30 – 19.30
19.00 – 20.00

C1
MD1
D1

Dinsdag

18.30 – 19.30
18.30 – 19.15
20.00 – 21.30

E1 + ME1
Keepers D-E-F
Selectie

Woensdag

16.30 – 17.15
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
20.00 – 21.30

mini’s
F1
C1
MD1
MA1
B1
VET1
DA1

`

Donderdag

18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
18.30 – 19.30

E1
ME1
D1

Vrijdag

18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.30

B1
MA1
DA1
DAVET1
Selectie

De trainingen beginnen in de week van 23 augustus. In overleg met de trainers zouden de
tijden na de eerste week kunnen worden aangepast.

In de bewaarodessa (over twee weken) staan de team en poule-indelingen.
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GEMEENTE MEDEMBLIK JEUGDVOETBALTOERNOOI 2010
Zaterdag 28 augustus:
Team:
F1
E1
ME1
D1
MD1

Vertrektijd:
8.30
8.30
8.45
8.45 (aanwezig)
9.00

Complex:
Opperdoes
FC Medemblik
Twisk
DESS
Twisk

Rijders:
Tom
Max en Maico
Lois en Irene
Sanne en Myrthe

Complex:
Opperdoes
SEW
ALC
DESS
ALC

Rijders:
Stijn en Myrthe
Gijs en Jeroen
Margot
Denise en Anne

Zaterdag 4 september:
Team:
F1
E1
ME1
D1
MD1

Vertrektijd:
8.30
8.45
8.45
8.45 (aanwezig)
8.45

Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 32
Datum
vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd
Zaterdag UIT
28 aug
9:15 10:15 BE 27727 Zwaluwen 30 HCSV C1 – DESS C1
Zondag THUIS
29 aug
10:00 BE 30326 DESS MA1 – RKEDO MA1
29 aug
12:00 BE 27047 DESS B1 – Hollandia B1
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scheidsrechter/rijders
Sonny, Marcel
Anita van Arem
W. Kistemaker
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