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De laatste Odessa van dit seizoen
Op Hemelvaartsdag heeft iedereen kunnen genieten van de laatste wedstrijd op het DESS
complex van het seizoen 2010-2011. Onder een stralende zon namen 2 teams van
vrijwilligers het tegen elkaar op. Ondanks de warmte werd er fanatiek gestreden om de
overwinning. De doelpunten vielen aan beide kanten in grote aantallen. Het scorebord kon
het maar net aan. Na afloop van de wedstrijd is er onder het genot van een heerlijke BBQ en
de nodige drankjes een streep onder het seizoen gezet. Al met al een zeer geslaagde dag.
Via deze weg nog een dankwoord voor de vrijwilligers die dit dankwoord donderdag niet
konden aanvaarden. Zoals al gezegd tijdens de BBQ. Zonder jullie geen DESS! We zijn er
bijzonder trots op dat we zoveel enthousiaste vrijwilligers hebben. Ondanks het grote aantal
hebben we toch nog een paar functies die ingevuld moeten worden. Met ingang van het
nieuwe seizoen worden ze niet meer opgepakt door de huidige vrijwilliger. Verderop in de
Odessa staat hier meer over.
Uiteraard sloten de leden (en niet leden) het seizoen af met de voetbalweek. Het was weer
ouderwets gezellig op het terrein en na het spelen van vele wedstrijden en nemen van de
honderden penalty’s konden de kampioenen weer gehuldigd worden. Na afloop van de
wedstrijden was er iedere avond weer de loterij. Dit jaar bleven de hoofdprijzen nagenoeg
allemaal binnen de dorpsgrenzen. We wensen alle winnaars veel plezier van hun prijs en
danken alle sponsoren voor de beschikbaar gestelde prijzen. Uiteindelijk werd de
voetbalweek afgesloten met een eindfeest in de kantine waar DJ Pé de boel nog even op zijn
kop zette. Het lijkt uiteraard een gewoon dat je aan het einde van het seizoen lekker tegen
een balletje kan trappen echter zonder de inzet van talloze mensen zou deze voetbalweek
niet gespeeld kunnen worden. Een paar wil ik toch even genoemd hebben: Anita van Arem,
Nico Aay, de scheidsrechters, teamcaptains, de mensen van de loterij en het barpersoneel!
Zonder jullie was deze week niet mogelijk geweest. Bedankt.
En dan terug naar de competities. In de jeugd waren er dit jaar wederom kampioenschappen
te vieren. De platte wagens werden gelukkig ieder jaar gebruikt! Helaas stonden er dit jaar
geen senioren op de wagen. Een mooie uitdaging voor komend seizoen. Wellicht dat we dan
ook weer wat hoger eindigen in de lijstjes die het NHD publiceert. (voor wat ze waard zijn).
Helaas heeft de natuur het afgelopen seizoen weer flink van zich laten horen. Hadden we
eerst een natte herfst, vervolgens een zeer koude winter om af te sluiten met een gort droge
lente. Allemaal factoren die de kwaliteit van het veld niet ten goede komen. Ondanks dat
hebben we, voornamelijk door de inzet van onze veldbrigade, het veld toch redelijk
bespeelbaar kunnen houden. In vergelijk met de velden van andere verenigingen mogen we
niet klagen.
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Dan toch over de velden gesproken. Het bestuur is nog in gesprek met de gemeente over
het renoveren van het B-veld. Wat in ieder geval zeker is, is dat het B-veld aan het einde van
het komende seizoen (2011-2012) aangepakt gaat worden. Vanaf wanneer, hoe en andere
vragen, dienen nog beantwoord te worden. Hierover zullen we je in de loop van het nieuwe
seizoen informeren. Nu we niet meer op de velden mogen spelen verzoek ik iedereen dit ook
echt niet te doen. De gemeente begint met de werkzaamheden om het veld weer optimaal
klaar te krijgen. Zie je iemand op het veld spelen stuur hem of haar er dan vanaf. De
komende 3 maanden zijn cruciaal voor het komende seizoen.
Na deze Odessa is het seizoen definitief afgelopen. Namens het bestuur wil ik iedereen
bedanken voor zijn of haar inzet en sportiviteit. Samen hebben we er een mooi jaar van
gemaakt. Nu is het tijd voor vakantie, rust en de voorbereidingen voor seizoen 2011/2012 die
inmiddels alweer in volle gang zijn.
Tot augustus!
Namens het bestuur,
Vincent Vermeulen
ps: Lees het stukje over de gezochte vrijwilligers!! Help DESS uit de brand!
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HELP ONS UIT DE BRAND!!!
Inmiddels heeft er al een aantal maal een oproep in de Odessa gestaan voor vrijwilligers. Dit
heeft een aantal enthousiaste reacties opgeleverd. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.
Onderstaande taken moeten echter nog worden opgepakt. Met ingang van het nieuwe seizoen
worden ze niet meer uitgevoerd. Het is dus erg belangrijk die iemand het stokje overneemt.
Voor drie de taken geldt dat er voldoende mensen zijn die het werk willen doen. Er zal alleen
iemand een planning moeten maken. Wie helpt ons uit de brand!
Kantinezaken
Deze persoon dient in het bezit zijn van een Horeca-diploma of Sociale Hygienë diploma. Hij
of zij regelt de vrijwilligers achter de bar, voor de zondag en beheert de kassa. Tevens ben je
het aanspreekpunt voor de mensen die deze zaken voor de zaterdag regelen.
Schoonmaken
Het coördineren van de schoonmakers en aanspreekpunt zijn daarvoor.
Op zondag avond wordt er schoongemaakt van 18.00 tot ongeveer 19.00 uur, door 3
personen. Op woensdag door 2 personen, ongeveer een half uur.
Er zijn schoonmaaksters die het zelf onderling regelen. Je moet alleen in de gaten houden of
er extra wedstrijden of bijv bijeenkomsten in de kantine worden gehouden. Dit dan aan de
schoonmaaksters doorgeven.
Je hoeft er dus niet altijd bij aanwezig te zijn!
ANDERE REGELING SCHOONMAKEN KLEEDKAMERS
Kleedkamers schoonmaken
We gaan komende seizoen met een nieuw systeem beginnen. Dit omdat er tijdens de
schoonmaakavonden regelmatig te weinig spelers van het team komen.
Wat gaan we doen:
Ieder team moet 2 personen leveren, welke van te voren bij naam in de Odessa staan. Als deze
personen niet kunnen, moeten ze een ander regelen. Zo niet dan krijgen ze een boete van €
25,--. Er zijn 6 teams, dus in totaal 12 personen. Zij kunnen ook andere klusjes aanpakken.
Zoals buiten vegen.
Gezocht:
Dus iemand die deze taak op gaat pakken, moet de lijsten maken met deze personen. En de
schoonmaak avonden bepalen. Het gaat dus om een lijst en daarnaast het aanwezig zijn op de
schoonmaakavonden. Normaal worden de kleedkamers 1 keer per maand uitgebreid
schoongemaakt.
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Agenda:
8 Juni
15 Juni

2011
2011

20.15 uur

Bestuursvergadering
Jeugdcommissie

Bedankt voor de ballen!!!
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

Twee wedstrijdballen voor MD1

gesponsord door Stichting Huttendorp

KLEDING INLEVEREN!!!
Wil iedereen er voor zorgen dat de kledingtassen vrijdag 10
juni +/- 20.00 uur bij de kantine ingeleverd worden.
Alvast bedankt
Christine en Jolanda
Wie heeft er nog kleding van DESS thuis liggen, wat niet van haar/hem is???? We
missen bijv 3 stel blauwe sokken van het reserve tenue. Maar misschien is er wel
meer. Kijk allemaal even.
Wil je dit terug brengen bij Afra Appel - Dr. de Vriesstraat 51
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Leuk, zulke bedankjes…
Het weer was niet helemaal top (zeker zaterdagmiddag niet) maar ook de rest van de
voetbalweek is denken wij wel goed verlopen.
Dit lukt natuurlijk niet zonder de hulp van veel vrijwilligers die op wat voor manier dan ook
hun steentje hebben bijgedragen. Allemaal bedankt!!
Er zijn altijd wel dingen die anders of misschien beter kunnen, heb je suggesties, stuur die
dan naar: dess.odessa@quicknet.nl
Nogmaals: iedereen bedankt,
De voetbalweekcommissie.
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winnaars MD
1 Floor Singelenberg
2 Amy Moolevliet
3 Myrthe Dekkers

penalty Marcel van Schagen C1

penalty Matthijs Rood C1
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Maico Verhoeven keeper
penalty bokaal E en ME

winnaars E en ME
1 Lisa de Niet
2 Anna Hovenier
3 Valery Reus
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Seizoen DESS MA1
Het leek dit seizoen allemaal goed voor elkaar te zijn. Joost zou de trainingen gaan leiden en
de wedstrijden gaan coachen. Jan-Peter zou ouderwets fanatiek gaan vlaggen en Jelle zou
komen assisteren bij de trainingen. Uiteindelijk verliep het allemaal wat anders. Joost
verhuisde en trainde/coachte dus niet. Jelle nam de trainingen over, Delia kwam assisteren,
maar het coachen bleef open. Uiteindelijk bleek Ruben (die van Wieneke) het team wel
gezellig te vinden en ging hij coachen.
De competitie verliep best goed. Zo halverwege stonden we op de 3e plaats met uitzicht op de
1e plaats, maar ook de nummer 5 stond erg dichtbij. Uiteindelijk bleek de 1e plaats wat te
hoog gegrepen en werden we zelfs ingehaald door de nummer 4 en 5, al is de onderlinge
thuiswedstrijd tegen de nummer 4 niet gespeeld. Een keurige 5e plaats was dus het
eindresultaat met zo hier en daar een verrassende overwinning en leuke aanvallen.
Rond de winterstop liep de trainingsopkomst dusdanig terug bij zowel ons team als bij het
damesteam, dat werd besloten samen te gaan trainen. Nico Huisman begon spontaan te
glimlachen toen hij hoorde dat hij een grotere groep meiden kreeg om mee te trainen. De
meiden die altijd te trainen kwamen konden nu tenminste weer lekker trainen en grote
partijtjes spelen i.p.v. elke week 3 tegen 3.
De meiden van beide teams bleken goed samen te kunnen trainen. Niveauverschil was er niet
en de sfeer was prima. De vraag was ondertussen wel wat er volgend seizoen zou gaan
gebeuren. Een aantal meiden stopt met voetballen door studie of reisafstand, zodat we 12 van
de 18 spelers overhouden. Dit team blijkt echter al jaren zeer succesvol in het verzamelen van
nieuwe spelers. De eerste 3 nieuwe spelers voor volgend seizoen zijn dan ook alweer
vastgelegd en wie weet hoeveel er nog bijkomen. Super meiden (en JP)!
Zoals ieder jaar ook nu weer de trainingsopkomst in de Odessa. Tot de winterstop stond
Yvonne bovenaan met 100% opkomst, maar uiteindelijk bleek Tessa de fanatiekste van het
hele seizoen. Er waren dit seizoen 56 trainingen.
49
Denise
31
Tessa
46
Anne
24
Wieneke
45
Corine
23
Yvonne
45
Joy
16
Maartje
39
Roos
13
Leonie
Lydia
32
Anke
13
31
Michelle
12
Rosan
31
Lisa
7
Marijke
31
Patricia
5
Melanie
Ondanks de niet al te hoge opkomst van sommigen blijft dit een geweldig team om bij
betrokken te zijn.
Groeten van Jelle
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Dess F2 gaat op pad!!!!!

Afgelopen Zaterdag 21 Mei ging voor het eerst de nieuwe lichting selectie spelers van Dess op pad
naar hun aller eerste wedstrijdjes van hun leven bij voetbalvereniging RKEDO.
De meeste van deze kanjers hebben er al een heel voetbalseizoen aan training opzitten,maar een
echte wedstrijd hadden onze kanjers nog nooit gespeeld.
Vlak voordat deze dag aan zou breken kreeg ik als coach/trainer te horen dat onze mini's ingedeeld
waren bij tegenstanders die al 2 jaar aan het voetballen/trainen zijn.
Dit was toch wel even slikken,maar gelukkig is onze selectie heel groot en waren er nog een paar
spelers van Dess F1 die bereid waren om na hun eigen wedstrijden langer te blijven om hun jongere
voetbalgenootjes uit de brand te helpen.
Zodoende had ik deze zonovergoten dag de beschikking over 12 kanjers!!!!
Bij het 1e en het 2e zijn ze jaloers op deze aantallen.
Om 11.45 uur verzamelen en vertrekken bij Dess op weg naar De Goorn.
Eventjes netjes aanmelden met z'n dertienen in de bestuurskamer en dan eindelijk omkleden in een
van de mooie kleedkamers.
Voor de meesten waren de kleren van Dess toch nog wel wat groot,maar gelukkig had de papa van
Marit nog de beschikking over de voetbalkleren van Dess F1.
Gelijk maar in de groep gegooid voor de speurtocht naar een sponsor en waarschijnlijk ook misschien
al gevonden??????

(vervolg op pagina 10)
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(vervolg van pagina 9)
De eerste wedstrijd begon gelijk al een beetje vreemd,want wat is nou een aftrap?
Gelukkig konden Jesse en Stijn ons daar feilloos bij helpen.
Seth begon op doel en de rest deed zijn stinkende best tegen jongens die zichtbaar al verder waren
dan wij.
Helaas werd de eerste wedstrijd verloren met 4-0.
Gelukkig werd dit snel vergeten door de aanwezigheid van een speeltuintje en een limonadestalletje.
De 2e wedstrijd was eigenlijk net zoals de 1e ook helaas 4-0 verloren.
We probeerde zo hard,maar de tegenpartij was gewoon sterker. Niks aan te doen.
En dan nog een wedstrijd te gaan de mannen allen zichtbaar vermoeid,maar we gaan ervoor.
Tegen de meiden van RKEDO MF2.
Ook voor deze speelsters geld hetzelfde als voor onze toppers. Hun eerste wedstrijden.
Zou het nu dan toch echt gebeuren........als we er maar eentje maken dacht al het meegereisde
publiek.
Na een verschrikkelijke rush naar voren langs de zijlijn niet 1,2,3 maar 4 tegenstanders van formaat
voorbijgespeeld gebeurde dan toch nog het langverwachte.........DOELPUNT 1-0
Aan winst dachten we helemaal niet want deze meiden kunnen best leuk ballen.
Maar in de koppies van alle aanwezige spelers ging een knop om en uiteindelijk werd het zelfs wel 4-0
mede dankzij een aantal bijzonder goede reddingen van onze hulpkeeper Peter van de F1.
Hierna omkleden en dan de prijsuitreiking. Hoera we zijn 3e geworden en kregen de complimenten
van alle aanwezigen.
Hierbij het einde van ons allereerste seizoen en ik mag dan ook oprecht zeggen tegen alle kanjers die
hebben geknokt voor wat ze waard zijn.....BEDANKT voor jullie geweldige inzet ik heb er van genoten
en hoop dat er van deze groep een hele hoop bij sv Dess zullen blijven ballen want er zit echt voetbal
talent tussen.

Fijne zomerstop toegewenst door jullie coach/trainer
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Het seizoen van DESS MD1
Dit seizoen speelden we voor het eerst op een groot veld. Voor zo’n groot veld heb je veel
spelers nodig. Dat was een probleem. Van de MD1 van vorig seizoen (7-tal) waren nog 5
spelers over, dus werd de ME1 van vorig seizoen erbij gevoegd. In totaal hadden we nu 12
spelers. Precies genoeg om te kunnen starten. In het begin was het voor iedereen wennen. De
spelers moesten elkaars manier van voetballen nog ontdekken, aan het grote veld moest
gewend worden en wat is buitenspel nou precies?
Ons eerste toernooi aan het begin van het jaar was nog op een half veld. We wonnen 5 van de
6 wedstrijden en speelde er 1 gelijk, waardoor we het Medemblik-toernooi wonnen. Goed
begin! Na dit toernooi kwam Feline bij ons team, waardoor we nu 13 spelers hadden.
Ondertussen bleek dat de meiden het prima met elkaar konden vinden. Hoewel de
leeftijdsverschillen best groot zijn (van 10 tot 14), wisten de meiden dat ze elkaar nodig
hadden om dit seizoen te kunnen voetballen en maakten ze er een gezellig seizoen van.
Voor de winterstop zaten we in een poule waar we thuis hoorden. 3 Ploegen waren iets sterker
dan wij, 2 ploegen waren ongeveer even sterk en 3 ploegen waren iets zwakker. We werden
keurig 4e. Rond de winterstop kwam speler nummer 14 erbij. Floor had wel weer zin om te
voetballen en wij konden wel een goede speler gebruiken.
Na de winterstop kwamen we in een nieuwe poule. De eerste wedstrijd speelden we 1-1 tegen
Always Forward MD1, wat later onze grootste concurrent bleek te zijn. De 3 wedstrijden
daarna wonnen we allemaal, zonder een tegendoelpunt te krijgen en met veel doelpunten
voor. Daarna volgde een misstapje tegen Strandvogels, 2-2. We stonden gelukkig nog steeds
bovenaan, want ook Always Forward beging 1 misstapje. Inmiddels was duidelijk dat we
kampioen konden worden. Alleen Always Forward kon ons nog tegenhouden. Op 2 april
stonden we in Hoorn tegenover elkaar. Na een geweldige wedstrijd, waarin iedereen alles gaf,
werd het 2-2, waardoor wij nog steeds bovenaan stonden op doelsaldo. De opdracht vanaf
toen was duidelijk: elke week winnen, dan ben je kampioen. Dat is alleen makkelijker gezegd
dan gedaan. Teamlid nummer 15 was inmiddels ook aan komen lopen: Rosanne.
De wedstrijden tegen Blokkers bleken uiteindelijk bepalend voor het kampioenschap. In
Blokker stonden we bij rust met 2-0 achter. In de tweede helft lieten de meiden zien heel
graag kampioen te willen worden. Door veel inzet en vooral goed voetbal werd alsnog 2-4
gewonnen. Uiteindelijk werd thuis tegen Blokkers het kampioenschap binnen gehaald. Vlak
voor het eind van het seizoen kwam zelfs de 16e speler er nog bij: Kelly. Wie had dat gedacht
aan het begin van het seizoen: kampioen met een team van 16 spelers!
Alle spelers en invallers wil ik graag bedanken voor dit superseizoen. Door jullie ben ik nu
(eindelijk) kampioen geworden als trainer/coach. Ook een bedankje voor Petra voor een jaar
lang begeleiding en voor John Keesom, onze vaste scheidsrechter en uitsupporter.
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We hebben dit seizoen 19 competitiewedstrijden, 2 oefenwedstrijden en 2 toernooien
gespeeld. De toernooien zijn gerekend als 1 wedstrijd. Het Medemblik-toernooi werd
gespeeld in 2 weekenden, waardoor we 24x gespeeld hebben. Er zijn 55 trainingen gegeven.

Judith Slagter
Marije Bakker
Iris Gorter
Anne van Helden
Marloes Keesom
Feline Odekerken
Denise Swier
Sanne Wagemaker
Mariska Swier
Tess Karsten
Karlijn Nijland
Amy Moolevliet
Myrthe Dekkers
Floor Singelenberg
Rosanne Vlaar
Kelly Mijs
Lisa de Niet
Mariëlle Groot
Angela Mazereeuw
Nicole Oudt
Irene Slagter

aantal keer
getraind
53
51
50
49
45
39
39
39
38
38
36
29
25
17
15
7
3
2
-

wedstrijden
gespeeld
23
23
21
17
21
19
24
22
22
18
23
23
18
14
9
2
3
6
4
1
1

doelpunten
gemaakt
23
3
2
3
2
51
4
14
3
4
4
2
1
-

Tot volgend seizoen, Jelle
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C1 en MD1 kampioen

DESS JEUGD-TRAINERS EN –COACHES
Het seizoen 2010-2011 is ten einde, rest ons nog één taak en dat is het voorbereiden van het
volgende seizoen. In de vorige bijeenkomst hebben we kennis genomen van mogelijkheden en
voorkeuren. Nu willen we jullie inlichten over de gedane inschrijving, eventuele af- en
aanmeldingen en nieuwe team-indelingen.
Met jullie willen we tegelijk afspreken wat de trainingstijden gaan worden en wie van jullie
de functie van trainer en/of coach van de diverse elf- en zeventallen willen en kunnen gaan
vervullen.
De bijeenkomst gaat plaats hebben in de Dess-kantine op woensdag 15 juni a.s. om 20.15 uur.
Het hoeft niet langer dan een uur te duren.
Op de trainers en coaches van afgelopen seizoen wordt zeker gerekend: mocht je niet kunnen
komen, wees zo goed het even te laten weten.
Tot dan, groeten, Dess-jeugdcommissie: Angelique Moolevliet en Anita van Arem
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Na de leuke DESS-week was dit seizoen nog niet voorbij. Traditiegetrouw spelen we met
Hemelvaart het Ben Mol toernooi in Wognum.
We moesten het deze laatste keer doen zonder Mathijs, Jeroen en Maico. Gelukkig wilden
Maarten en Ramon weer graag mee. We liepen Sam nog tegen het lijf, die ook heel graag mee
wilde doen, waardoor we toch lekker konden voetballen. We moesten eerst op zoek naar een
keeper, dat werd Daan en dat deed hij ook prima, maar daardoor was alleen Klaas nog over
als verdediger. Gelukkig verdedigt Maarten ook graag, en Sam begon als laatste man. Het
middenveld werd bezet door Gijs, Ramon en Vince en voorin speelden Nick en Max.
De eerste wedstrijd begonnen we voortvarend, en kwamen we met mooie doelpunten van
Nick 2 keer op voorsprong. Helaas eindigde de wedstrijd toch met een overwinning voor
Spartanen, 4-2.
De tweede wedstrijd was de actie ver te zoeken bij ons, iedereen had het warm, maar de
tegenstander liet even zien hoe het wel moet, 4-0 voor Berdos.
De laatste wedstrijd tegen Koedijk als afsluiting van het seizoen wilden we toch wel graag
winnen, dus inzet was geboden. En dan zie je meteen het verschil: iedereen werkte hard in het
veld en uiteindelijk kon Nick een terugspeelbal onderscheppen, de keeper omspelen en
scoren, terwijl Sam als keeper alle schoten op doel pareerde, waardoor de laatste wedstrijd
werd gewonnen. De derde plek was het resultaat. Maar ondanks dat we ons best hebben
gedaan om dit seizoen positief te beëindigen, was het al vanaf de eerste speeldag in februari
duidelijk dat we ons van dit seizoen later alleen nog maar Martijn zullen herinneren...
Hierbij wil ik jullie nog bedanken voor jullie geschenk (sorry dat ik al weg was, dat loop je
dus op als je zelf nog zo nodig wilt voetballen tijdens de DESS-week!) en voor het
supporteren, rijden, kantinediensten draaien en wassen van de kleding. Tot volgend seizoen!
Sandra
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DE 9E DORPSVEILING
Beste Dess-ers,
De zomer staat voor de deur, wat voor velen ook een vakantieperiode
betekend.
Een mooie tijd om alvast te denken aan de dorpsveiling.
De 9e dorpsveiling zal namelijk worden gehouden op zaterdag
29 oktober 2011.
We hopen natuurlijk weer op inbreng van vele leuke, handige,
bruikbare en interessante kavels die veel geld opleveren voor de
voetbalvereniging DESS en zwembad ’t Ploetertje
Zet de datum in de agenda want zonder kopers natuurlijk geen
veiling!!
In september a.s worden de brieven voor opgave van de kavels
rondgebracht.
Het is mogelijk om nu al uw inbreng door te geven via ons mailadres:
dorpsveiling@gmail.com
Wij hebben er weer zin in, u toch ook?!
Het veilingcomité Benningbroek/Sijbekarpsel
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Het lijkt nog ver weg maar voor je het weet zit de vakantie er weer op
en beginnen we aan een nieuw seizoen met ook weer de:

Rabobank Fiets-Sponsor-Tocht
Zaterdag 17 september 2011 is weer de Rabobank Fiets-Sponsor-Tocht.
Dit jaar doet sv DESS daar ook weer aan mee en bij voldoende deelname is er
250 euro te verdienen voor de vereniging
geef je op bij:
Afra Appel. telefoon: 591803 of Ineke Aay 591676

Dit is de laatste Odessa van dit seizoen.
Net als vorige seizoenen: bedankt voor het aanleveren van wedstrijdprogramma’s, foto’s,
uitslagen, verslagen enz.
Namens de redactie, de drukkers en de rondbrengers
Prettige vakantie en tot volgend seizoen!!
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