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Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook
seizoen 2010/2011 er op.
Rest ons nog de voetbalweek.
Van dinsdag 24 mei tot en met zaterdag 28 mei gaan we weer proberen om het seizoen op
een leuke manier af te sluiten, op dinsdagavond, donderdagavond, vrijdagavond en de
zaterdagavond voor de senioren de dames en de iets ,,oudere’’ jeugd.
Woensdag 25 mei kunnen de aller jongste voetballers en voetbalsters hun kunsten vertonen.
Uiteraard ook dit jaar weer het penalty schieten en de DESS loterij.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Net als voorgaande jaren zijn weer een aantal ,,aanvoerders’’ gevraagd om een team te
begeleiden. Scheidsrechters, kantinepersoneel, omroepers, lijnentrekkers enz. worden
zoetjes aan weer opgetrommeld.
Deze week valt er bij iedereen in het dorp een blaadje met de nodige informatie in de bus
zodat ook niet-leden op de hoogte zijn.
Maar ken je echter iemand die hier niet van op de hoogte is en wel mee wil doen geef dit
dan even door aan één van onderstaande personen of stuur een mailtje naar
dess.odessa@quicknet.nl
Binnenkort gaan we bezig met de teamindelingen en het wedstrijdprogramma en hopen dan
met een week of twee de voetbalweekeditie van de Odessa uit te kunnen brengen.

Anita van Arem 0229-599033
Nico Aay
0229-591676
Sanne van Veen 06-23901600
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

27-4-2011
211351

DESS B1-DWB B1

19.00

Gerrie Moolevliet

14.00
11.30
10.00
11.30
12.00

Poot.D

1-5-2011
37662
57024
56939
62690
70639

DESS 1-Dynamo 1
ALC 2-DESS 2
DESS 3-Hauwerd 3
De Zouaven vet2-DESS vet1
DESS DA1-KGB DA1

10.30
B.op den Kelder
10.30
J.Kok

8-5-2011
37735
57821
62704
57407
70733
210986
71114

Zuidermeer 1-DESS 1
DESS 2-Spartanen 3
DESS vet1-Twisk TSV vet1
De Zouaven 10-DESS 3
Berkhout DA 1-DESS DA1
DESS B1-St George B 1
Grasshoppers MA1-DESS MA1

uitslagen 23/25-04-2011
Vesdo1-DESS1
DESS 1-Twisk TSV1
DESS DA1-SEW DA1

14.00
11.45
10.00
14.30
14.00
14.00
12.00

Raven.J.C.A
R.Aay
J.Kok
13.30
W.Kistemaker

uitslagen
4-2
5-1
1-2

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603.
West 1 categorie A standaard elftal
categorie B andere teams
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
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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)
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Agenda:

11 Mei
2 Juni

2011

Bestuursvergadering

2011

Barbeque

Wil je DESS 1 bij de thuiswedstrijden voorzien van een
nieuwe wedstrijdbal?
Neem dan contact op met Arjen Slagter 0229-591449
1e wedstrijdbal: DESS1 2e wedstrijdbal: DESS1 3e wedstrijdbal: DESS1 4e wedstrijdbal: DESS1 5e wedstrijdbal: DESS1 6e wedstrijdbal: DESS1 7e wedstrijdbal: DESS1 -

Geel Zwart 30 1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar
Wieringerwaard1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt
Oudesluis1 gesponsord door Klaas Helder
SSV1 gesponsord door Jan Visser
Zuidermeer1 gesponsord door Cor Schipper metaal
Flevo 1 gesponsord door Breedijk Transport
WBSV 1 gesponsord door Jotoweb

De volgende bal gesponsord door:

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !!
Twee wedstrijdballen voor MD1

gesponsord door Stichting Huttendorp

LET OP!!!!
Na IEDERE training, moeten de doelen van het veld en de netten
van de grote doelen omhoog. Dit in verband met het maaien ed.
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Dinsdag 10 mei kleedkamers schoonmaken om 19:00 voor Dess 1.
Willen jullie op een andere dag schoonmaken, dat kan.
Neem dan even contact op met:
Laurien Vlaar 06-29263944 of
Eliane Admiraal 06-22852355
of Lotte Klijnsma 06-18228461

KLUSSENDAG 14 MEI 2011
Opgelet allemaal! Zaterdag 14 mei is het weer zover. KLUSSENDAG op het terrein
van SV DESS. Deze dag zal geheel in het teken staan van het onderhoud aan
kantine en terrein.
Wat voor klussen dan? Het terrein moet klaar gemaakt worden voor de zomer. Dat
betekent dat er allerlei klussen zijn die uitgevoerd moeten worden variërend van
schoonmaakwerk tot aan technische klussen.
Handig of niet, iedereen is welkom. We beginnen om 9 uur. We gaan
er vanuit dan een ieder die de club een warm hart toedraagt zijn
gezicht laat zien. Vele handen maken licht werk. Bovendien is het
nog gezellig ook. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd!
Graag tot dan!
Het bestuur SV DESS
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AGENDA JEUGD-TOERNOOIEN 2011
MA1: zondag 15 mei

vervallen ivm tekort aanmeldingen

B1:

zondag 15 mei

Polytechniek – De Valken

C1:

zaterdag 23 april
zaterdag 14 mei

Berkhout
Asonia

D1:

zaterdag 14 mei
zaterdag 21 mei

Polytechniek - Woudia
Rkedo

MD1: zaterdag 21 mei

Rkedo

E1

Asonia
Ben Mol - Spartanen

zaterdag 14 mei
donderdag 2 juni

ME1 zaterdag 14 mei
zaterdag 21 mei

Asonia
DTS

F1

zaterdag 14 mei
zaterdag 21 mei
donderdag 2 juni

Polytechniek - Spirit
Rkedo
Ben Mol - Spartanen

F2

(mini’s)
zaterdag 21 mei

Rkedo

Nadere details komen via de trainers/coaches, zodra deze beschikbaar zijn.
Voor vragen/informatie: Anita van Arem (tel: 599033).
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JEUGDTRAININGEN APRIL-MEI-VAKANTIE:
Het is gebruikelijk, dat jeugdtrainingen niet doorgaan in de schoolvakanties, tenzij individuele
trainers dit anders met de teams afspreken.. In de komende vakantie is dit anders geregeld.
Tweede Paasdag is er GEEN training voor alle jeugdteams.
In de rest van de vakantie gaan alle jeugdtrainingen gewoon DOOR, tenzij je trainer iets
anders met je team afspreekt.

JEUGDTRAINERS EN –BEGELEIDERS:
Op zaterdagmiddag 7 mei om 14.30 uur is er een bijeenkomst voor jeugdtrainers en –
begeleiders.
We zullen het dan graag met jullie hebben over de teamindeling en inschrijving voor het
seizoen 2011-2012. Verder is een evaluatie van het afgelopen seizoen plus alles wat verder ter
tafel komt bespreekbaar.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn, laat het dan bijtijds weten; wellicht kunnen we je
standpunten evengoed meenemen.
De jeugdcommissie,
Angelique Moolevliet en Anita van Arem
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