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DESS DA1 – De Zouaven DA2
Terwijl de zon alweer bijna onderging, bereidden de dames 1 van DESS zich voor op hun eerste
competitiewedstrijd na de winterstop. Voor de winterstop speelden wij een halve competitie. De teams
die op de zesde plaats over hoger eindigden, waaronder wij, vormen sinds de winterstop een nieuwe
poule en starten een nieuwe competitie. Vandaag konden wij dus onze eerste drie punten pakken van
het nieuwe seizoen.
Helaas misten wij verschillende spelers i.v.m. wintersport en blessures. Deze lege plekken wisten wij
gelukkig te vullen met een aantal enthousiaste spelers. Na het fluitsignaal begonnen wij sterker dan
onze tegenstanders. Terwijl wij voor gevaar zorgden voor het doel van De Zouaven, wisten zij een
enkele keer ons zestienmetergebied te bereiken. Ons sterkere spel werd na ongeveer 25 minuten te
hebben gespeeld beloond met een doelpunt van Maartje. Wij bleven kansen creëren. Toen Michelle een
aanval wilde opzetten, moest zij na een duel helaas het veld geblesseerd verlaten.
Tijdens de rust heeft coach Sharon daarom wat moeten schuiven met onze spelers. Het wisselwerk van
onze topcoach wierp zijn vruchten af, want al snel wist Anne de 2-0 te maken. En even later viel ook de
3-0, nadat Anne een bal voorgaf en Wieneke deze in kon tikken. Voordat De Zouaven de aftrap nam,
riep onze aanvoerster aanmoedigend dat we de nul moesten houden. Geen minuut later zorgde de spits
van onze tegenstanders er al voor dat dit niet meer zou lukken. Na haar doelpunt werd de wedstrijd een
tijdje spannender, maar als snel werden wij juist weer scherper en tikten wij veel over. Anne zorgde voor
veel dreiging voorin en Melanie gaf mooie steekpasses aan onze spitsen. Ons spel resulteerde in een
aantal grote kansen én een mooi schot van Melanie over de keepster heen het doel in. Zo maakte
Melanie de 4-1, wat tevens de uitslag werd.
Waarschijnlijk gunde iemand ons een privémomentje om onze overwinning te vieren, want terwijl wij
nog even zaten na te praten over de wedstrijd, werd onze kleedkamerdeur van buiten vastgedraaid.
Gelukkig beschikt de jeugd van
tegenwoordig over de mobiele telefoon
en kwam Erwin Kan ons na een
telefoontje naar de kantine bevrijden uit
deze benarde situatie. En zo werden
niet onze doelpuntenmakers onze
helden van de dag, maar wil ik Erwin
feliciteren met deze titel.
Katja en Renate, bedankt dat jullie ons
team wilden versterken. En ook Maartje,
Melanie en Wieneke bedankt. Top dat
jullie na jullie eigen wedstrijd nog een
wedstrijd voor ons wilden spelen en ons
naar de overwinning hebben gebracht
met jullie doelpunten.
#3
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
04-03-2012
veld tijd
A
13:00
A
09:30
A
14:45
A
11:15
Uit
Tijd
14:00
10:30
13:45

vertrek
09:30
12:30

wedstrijdnr
62381
152343
212895
212896
wedstrijdnr
1486
68194
205296

wedstrijd
DESS 2 – De Koog 2
DESS 3 – Westfriezen 10
DESS Da1 – Strandvogels Da1
DESS Da2 – de Zouaven Da1
wedstrijd
Vesdo 1 – DESS 1
Andijk Ve1 – DESS Ve1
DWB B1 – DESS B1

Scheidsrechter/ rijders

S. Bierman
Op de fiets

11-03-2012
veld tijd
A
14:00
A
12:00
Uit
Tijd
14:00
11:00
11:00
11:30

vertrek
10:00
10:00
10:30

wedstrijdnr
62548
25190
wedstrijdnr
4520
68226
212942
212931

Uitslagen zondag 26-02-2012
Zuidermeer 1 – DESS 1
DESS 2 – Grasshoppers 3
DESS VE1 – Hollandia VE1
DESS Da1 – de Zouaven Da 2
DESS Da2 - VZV Da1

wedstrijd
DESS 3 – Andijk 5
DESS B1 – Dynamo B1
wedstrijd
Oudesluis 1 – DESS 1
KGB VE1 – DESS VE1
Andijk Da1 – DESS Da1
KGB Da1 – DESS Da2

afg
2-0
3-4
4-1
5-2

Scheidsrechter/ rijders
W. Kistemaker

Uitslagen zaterdag 25-02-2012
Spirit’30 F9M – DESS F2

6-2

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:

14 maart

2012

Bestuursvergadering

4 april

2012

Bestuursvergadering

9 mei

2012

Bestuursvergadering

6 juni

2012

Bestuursvergadering

17 mei

2012

Wedstrijd: Bestuur-Veilingteam

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.

Woensdag 07 mrt 2012

Dinsdag 03 april 2012

Dinsdag 01 mei 2012

Dinsdag 29 mei

André Appel

Arjan Bakker

Frederik van der Ven

Robert-Jan Wit

Dirk-Jan Doodeman

Robert Borg

Marco Appel

Lisandro Victoria

Mathijs Spijkerman

Niek Nijland

Max van Schagen

Jan Keeman

Patrick Huisman

Robert Boersma

Mathijs Wit

Marco Kremer

Jelle Walma

Mathijs Rood

Kris Vlaar

Martin Bakker

Richard van Diepen

Nick Hiemstra

Jelle van de Berg

Cliff Bean

Marco Klaver

Mark Vlaar

Anthony Molina

Ruben Guldenaar

Michel Boon
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Dess 2 – Grashoppers 3

2-0

Zondag 26 februari 2012
-Hieronder een oproep aan de spelers van de selectieOp voorhand verwachtte ik deze zondag een zware pot; Grashoppers uit, kregen we een pak
slaag van maarliefst 0-7 voor onze kiezen. Wel was ons nadeel dat er op, voor ons oneigen,
kunstgras gespeeld werd. Ook miste het 1e deze week een aantal spelers, dus dan weet je dat
er ook vanuit het 2e elftal een aantal mannen zullen doorschuiven. Ik zag de bui al hangen..
Dit doorschuiven is dus een ontwikkeling waarvan, vooral bij kleine clubs, niet iedereen altijd
even blij wordt; Soms zul je bijvoorbeeld een Bartels moeten missen omdat Nico geblesseerd
raakt tijdens de training. Niks aan te doen en toch eigenlijk ook weer een geweldig stukje
inzet van zo’n ‘oldtimer’ nadat hij heeft aangegeven rustig in het 2e te willen spelen.
Je ziet goede voetballers op krachten komen bij het 2e elftal na bijvoorbeeld een blessure om
zich vervolgens, wanneer het loopvermogen weer terug is en de eerste goal gemaakt is, weer
bij het 1e elftal aan te sluiten. Je ziet een aantal veelbelovende A-junioren mee trainen met de
selectie waarvan je weet dat dit ‘talent’ waarschijnlijk het 2e elftal zal overslaan.
Begrijp me niet verkeerd, dit soort doorschuivingen zijn allemaal niet erg. Uiteraard wil/moet
je als club zijnde een zo sterk mogelijk 1e elftal presenteren. Gevreesd worden door rivalen uit
de omgeving en daardoor net weer ff makkelijker talent aan kunnen trekken. Wedstrijden
winnen, publiek trekken, sponsors aantrekken en vanuit de jeugd het hele cirkeltje, met alle
plezier die erbij komt, in stand houden.
Het soort doorschuivingen waar ik het over heb en waarvan iedereen minder blij wordt zijn
die uit armoe door laksheid. Bijvoorbeeld een speler die met al zijn kwaliteit op de bank zit
omdat hij niet is wezen trainen of zelfs niet de moeite heeft genomen om even afbericht te
geven. Waardoor er dan weer aanspraak moet worden gemaakt op bijvoorbeeld een Boogie
die bij het 2e zeer gewaardeerd wordt. (Boogie speelt zelf het liefst ook bij het 1e, maar het is
maar even een voorbeeld) Een heel team dat er dus op zondag minder sterk voorstaat omdat er
weer is iemand heeft vergeten af te bellen.
We moeten er als graag voetballende gasten toch voor kunnen zorgen dat we van dit soort
doorschuivingen geen last meer van hebben..?
Woon je in Amsterdam of ver weg, en denk je maar 1x te kunnen trainen geef dat dan op
voorhand aan en sms naar de trainer als je niet kan trainen. Ben je moe na je werk en kom je
een keer niet, sms dan de trainer. Wil je ‘meer’ voetballen bij het 2e omdat je bij het 1e niet tot
je recht komt? Geef dit dan aan.

(vervolg op pagina 5)
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(vervolg van pagina 4)
Onze trainer maakt, terecht, ‘van zijn hart geen moordkuil’. Dus hij vraagt gewoon waarom niemand
weet waar Pietertje is. Als jullie niks laten weten, weten wij ook niks, is de trainer weer teleurgesteld
dat jullie er niet zijn zonder afbericht en dat wij dit zo makkelijk accepteren. Wordt je uiteindelijk op
zondag wissel gezet en zijn lagere teams door ‘doorschuivingen’ weer zwakker en verliest uiteindelijk
iedereen. Nog niet eens gesproken over degenen die ervoor moeten zorgen dat er bij elk team genoeg
man staat op zondag.
- Maak je intenties op voorhand duidelijk en hou je eraan!
- Als je niet kan trainen bel dan af! (Het nummer van de trainer staat achterin dit mooie blaadje)
De wedstrijd
Opstelling:
A) - Sjaak, Matthijs, Eric, Patrick, Niek
M) – Michel, Jelle, Victor, Björn
V) – Vincent, Jouke
W) – Jelle jr, Dirk, Kevin
- Blij verrast was ik om de gezichten van Jouke en Vincent Vermeulen aan te treffen in de
kleedkamer. Lang leve de reserveleden!
- Een hard bevochten 0-0 ruststand. Kansen over en weer maar nog geen treffers.
- Dirk, al vanaf 10:00 aanwezig deed de 2e helft ook mee daar het 1e was afgelast.
- Kevin kwam erin voor Jouke, die alles gegeven had! Top!
- Matthijs speelde ruim 60 minuten op linksback! Restecp!
- Jelle Kleinsma kwam erin voor matthijs. (Bedankt weer man!)
- Eric Admiraal speelde een dijk van een wedstrijd als laatste man.
- De 1-0 was van de Verhoef 2012 na het breed leggen van The ‘chairman’ Vincent Vermeulen.
- De 2-0 was een allesverwoestend schot in de rechterhoek van NRC-Niek. Een hele dikke goal!!
- Verder nog een kopbal van Dirk op de lat en nog wat kansen op 3-0.
- Overige ook allemaal weer bedankt! Keihard gevochten en verdiend gewonnen!
Tot op de training of a.s. zondag!
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Voetbalherinnering van Henk Breeuwsma
In de jaren vijftig van de vorige eeuw (1950-1955) was hij lid van DESS, liet hij in een reactie
op de website weten. Hij vroeg zich af of er nog een elftalfoto is waar hij op zou kunnen
staan. Zijn medespelers waren onder anderen Gerard Hogesteger, Cees Kos, Anne Verhoef en
Cor of Kees Stapel. Hij volgt nog steeds de resultaten van de club. Toen hij lid was van DESS
woonde hij in de Baarsdorpermeer (gemeente Berkhout) aan de grens van de Zuidermeer. Op
de fiets ging hij naar Benningbroek en als er dan bijvoorbeeld een uitwedstrijd was tegen
MFC in Medemblik, ging hij daar ook nog eens op de fiets naar toe. Zelfs toen hij een paar
keer in het eerste elftal speelde met de bekende doelman Frans Vulker moesten ze ook per
fiets naar de uitwedstrijden. Hij kan zich geen enkele keer herinneren dat ze met de auto
ergens naar toe gingen. Indertijd had Henk Breeuwsma veel contact met de toenmalige
wedstrijdsecretaris Harm de Roos.
In 1960 verhuisde hij naar Purmerend, waar hij nu nog woont. In zijn werkzame leven was hij
constructeur bij machinefabriek Stork in Amsterdam. Daar werkte hij van zijn achttiende tot
zijn 58ste, toen hij met vervroegd pensioen kon. Inmiddels is hij 77 jaar en zijn zijn
tegenwoordige hobby's: schaken, het schrijven van korte verhalen en - samen met zijn vrouw stijldansen (twee keer per week) in Hoorn en Amsterdam.
Hier volgt zijn herinnering aan de voetbalclub uit zijn jeugd:
“Sporten werd door mijn ouders niet gestimuleerd. Met de buurjongens voetbalde ik vaak op
het land van een boer of op de parkeerplaats van melkfabriek De Ster. Maar als een boer je op
zijn land zag, werd je weggestuurd en bij de melkfabriek werd je ook weggestuurd, want daar
waren ze bang dat je een raam kapot zou schieten.
Toen vriendjes van mijn school in Wognum lid werden van een voetbalclub, wilde ik dat
natuurlijk ook wel. Maar dat gaf thuis veel problemen. Op zondag voetballen paste al
helemaal niet in een kerkelijke opvoeding. Toch ben ik op een gegeven moment met de
jongens meegegaan naar DESS (Door Eendracht Sterk Sijbekarspel); de voetbalclub in
Benningbroek/Sijbekarspel. Ik trainde mee op gewone schoenen en met gewone kleren;
zodoende kwam ik ‘op doel’ te staan. En toen we tegen andere clubs moesten aantreden,
kreeg ik toch toestemming om mee te gaan. Mogelijk ben ik eerst wel zonder toestemming
meegegaan, maar dat weet ik niet zeker. Niks geen mooie sportschoenen of een gekleurd
voetbalbroekje! En ook zonder sportkousen en scheenbeschermers. In het begin van de jaren
vijftig in de vorige eeuw werd dit bij de junioren nog toegestaan.

(vervolg op pagina 7)
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(vervolg van pagina 6)
Gat in de grond
Het voetbalveld lag ongeveer een kilometer buiten het dorp Benningbroek aan een rustige
landweg waar nog geen bewoning was. Water en elektriciteit waren daar niet voorhanden. Er
stond weliswaar een houten hok dat als kleedkamer diende, maar als je je wat op wilde frissen
moest je het water met een klein emmertje uit de naast gelegen sloot halen. Ook een toilet
ontbrak. Achter het hok was een gat in de grond waar de jongens een plas konden doen. Voor
ernstiger zaken moest je de fiets nemen naar het dorpscafé naast het witte kerkje. Was het
veld nat, dan zat je van top tot teen onder de modder. Na de wedstrijd veegde je met water en
een oude krant het ergste van je lichaam, trok een andere broek aan en fietste naar huis. Hoe
ik dit met mijn moeder oploste is mij nu nog steeds een raadsel.
Abe Lenstra
Voetbalverenigingen waren er in Berkhout, Spierdijk, Wognum en uiteraard in Hoorn.
Waarom ging ik dan toch naar Sijbekarspel? Waarschijnlijk omdat een vriendje van school
mij meetroonde. Ik dacht dat het Joop Zeeman was. In Berkhout kende ik eigenlijk niemand;
in Wognum en Spierdijk waren katholieke clubs en in Hoorn moest je toch wel met goede
sportkleding aankomen.
Abe Lenstra was mijn grote voorbeeld, al zal ik dat wel ingefluisterd hebben gekregen van
mijn broers. Zij namen me verscheidene keren mee naar het stadion te Heerenveen waar ‘ûs
Abe’ dan voetbalde. Vanuit Hoorn vertrokken er een aantal bussen met voetbalsupporters naar
deze Friese plaats als daar een thuiswedstrijd was. Wij mee dus! En telkens als we het kleine
dorpje tussen Bolsward en Sneek passeerden, riepen ze tegelijk: ‘Daar ligt Nijland!’ Friese
nostalgie.”

Henk Breeuwsma, Purmerend
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Voor wie graag nog meer herinneringen leest: het jubileumboek van DESS 75 jaar (dat naar
Henk is opgestuurd) is nog steeds verkrijgbaar in de kantine. Voor slechts vijf euro maak je
er dat ene familielid of die verre vriend blij mee die de uitgave indertijd heeft gemist.
Misschien weet je nog wel een oud-clubgenoot die al jaren niet meer in het dorp woont maar
graag leest over de club van zijn jeugd, of je geeft een exemplaar aan elk van je kinderen. En
je eigen voetbalherinneringen kun je natuurlijk ook altijd kwijt in Odessa.

Rabo fietstocht
Dit jaar al in juni en wel op de zaterdag 9e
Datum noteren, nadere informatie volgt
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Notulen ALV s.v. DESS

Datum: 21 oktober 2011

Aanwezig bestuur: Cor Vlaar, John Keesom, Fred v/d Ven, Afra Appel, Vincent Vermeulen,
Marijke de Jong
Afwezig bestuur: Jouke Ingen, Marcel Reus
Notulist: Marijke de Jong
1. Opening 21:05 Vincent
2. Ingekomen stukken / agenda wijzigingen
3. Vaststellen notulen ALV 29-10-10

Goedgekeurd en vastgesteld. Geen opmerkingen.
4. Jaarverslag voorzitter/secretaris

Vincent: geeft zowel hoogte- en diepte punten van afgelopen voetbaljaar aan.
-Het overlijden van Martijn Vlaar
-‘Knokken’ over het terrein met de gemeente. Ingang volgend seizoen het B veld vernieuwd.
Ook gevraagd na te denken over kunstgras: gemeente wil hier niet geheel in meewerken ivm
kosten en verhouding leden-velden. Daarom wordt er nu gewerkt aan nieuwe grasvelden. Dit
seizoen niet doorgegaan omdat het te laat in het seizoen was. Eind maart veld eruit en dan in
de zomer veld goed verzorgen.
-Aantal nieuwe leden die een bepaalde functie op zich willen nemen.
-Spelerspassen vernieuwen; iets waar met name de secretaris zich mee bezig heeft gehouden.
5. Jaarverslag penningmeester.

Afra: zie odessa ook met de balans etc.
Dit seizoen verliest gemaakt. Komt met name door de dorpsveiling. Volgend seizoen geen
winst/geen verlies
Vraag Jan van Ijzerloo: opvang opbrengsten Kinderopvang. Hoe terug te zien in begroting?
 gat zelf dichten. Met name door activiteiten en verhoging contributie.
Vraag Peter Manshanden: Aanraden niet meer publicieren in odessa van de balans, omdat ook
niet leden dit lezen.  publiceren aan leden, niet iedereen komt in de kantine en daarom is er
voor de Odessa gekozen.
Vraag Peter Manshanden: Hoe komt het netto resultaat tot stand mbt staat baten en lasten
dit staat in het jaarverslag gespecificeerd.
6. Verslag kascommissie

Fred en Angelique: Afra heeft weer goed haar best gedaan. Zij hebben hier geen verdere aanen/of opmerkingen.
7. Verkiezing kascommissie

Angelique Moolevliet gaat hier mee door. Fred wordt vervangen door Nico Huisman.
8. Contributieverhoging

Zie ook toelichting Odessa. Gat moet gevuld worden met een contributieverhoging voor
volgend seizoen (2012-2013). Dit gaat om een eventuele verhoging, die alleen zal worden
doorgevoerd wanneer dit écht nodig is om het gat te dichten in de financiën.
Angelique Moolevliet geeft aan dat het om een fixe verhoging gaat in 2 jaar tijd. Dess weet
dit en voert de verhoging alleen door wanneer dit echt nodig is.
Reserveleden: Reserveleden mogen 5x per jaar een wedstrijd meespelen en daarnaast mee
trainen met de senioren op woensdagavond.
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Vraag Laurien Vlaar: Hoe zit dit met de dames? Dit is inderdaad anders, dit gaat om enkele
gevallen. Hierover kan altijd naar het bestuur mee worden gestapt.
Anita van Arem: Is het niet eens met het begrip reserve lid, vindt dat dit zijn doel voorbij
schiet. Bestuur snapt haar punt, maar wil reserveleden wel graag houden binnen de Dess om
gaten te kunnen blijven vullen in teams.
De contributieverhoging voor reserveleden wordt aangenomen met €50,- als contributie met
de nieuwe definitie, per ingang van volgend seizoen.
9. Vrijwilligerstaken

Aantal taken zijn nav vorig vergadering opgepakt, dit stelt het bestuur erg op prijs en is hier
blij mee.
Op dit moment wordt er nog gezocht naar iemand die een verslag wil schrijven voor de
Koggelander. De leden van de selectie wordt op het hart gedrukt je verslag naar de
Koggelander te CC’en. Dit geldt ook zeker voor de dames natuurlijk. Dit kan ook met een
eventuele (zelf angeleverde) foto.
10. Stand van zaken sportgebieden

Jan Peter Bos houdt zich bezig met het regelen van kleding, zoals tenues, trainingskleding,
trainingspakken, etc.
Er staan ook dit jaar weer trainers klaar staan voor de selectieteams (dames en heren). De
resultaten die zijn er ook zeker naar op dit moment.
Nico Huisman: opmerking: dames worden ondergeschoven in zijn ogen. Dames moeten op
een half veld trainen, dit vindt hij een kwalijke zaak ook omdat de B’s nu op vrijdag trainen
ipv donderdag. nav puzzelen met tijden, beschikbaarheid etc is deze planning naar voren
gekomen. Echter zijn er altijd mogelijkheden geeft Vincent aan. We zullen dit de eerste
bestuursvergadering dan ook meenemen.
Jaap Beerepoot: vindt het hebben van een keeperstrainer een zeer positieve verbetering.
Daarnaast merkt bij dat er een verschuiving in mentaliteit begint plaats te vinden.
11. Kantinezaken

Miranda Reus gaat de kantine zaken overnemen. Roel op den Kelder doet de inkopen.
Op zaterdag zijn hier al 2 dames actief in.
12. Verkiezing bestuursleden

Vincent heeft al aangegeven te stoppen met zijn werk bij Dess. John Keesom gaat dit
overnemen. Hierbij wordt het werk langzaam overgegeven aan John. Vincent en John gaat
aankomend seizoen dit als een duo baan op zich nemen.
Jouke Ingen gaat stoppen met zijn werk bij Dess. Sjaak Appelman gaat dit overnemen. Hij
gaat dit samen oppakken met Marcel Reus. Beide mannen worden met enthousiasme
aangenomen.
Arjen Slagter heeft zijn functies neergelegd bij Dess mbt de sponsorzaken. Dit worden nu
opgepakt door Eric Admiraal en Patrick Huijsman. Zij nemen geen zitting in het bestuur,
maar zullen wel regelmatig aanwezig zijn bij de vergaderingen. Zij zullen zich met name
richten op het actief maken van de sponsoring.
13. Rondvraag

Cor Vlaar: wil van de gelegenheid gebruik maken om Ron de Boer en Arie de Niet te
bedanken voor hun inzet voor de club.
14. Sluiting
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
03-03-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
13:00
uit
tijd
10:00
13:15
14:30

vertrek
09:00
12:15
13:30

wedstrijdnr
192961
197897
168808
197314
wedstrijdnr
179553
210447
203380

wedstrijd
DESS F2 – RKEDO F6
DESS F1 – Always Forward F8
DESS D1 – de Valken D2
DESS C1 – Dynamo C1
wedstrijd
West Frisia DP E4 – DESS E1
VVS 46 ME1 – DESS ME1
DTS MC1 – DESS MC1

scheidsrechters
Marije Bakker
Nick karsten
Simon Spil
Miackel de Boer
rijders
Maico, Klaas
Irene
Myrthe,Anne,Feline

10-03-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
uit
tijd
09:30
08:45
10:30
12:30

vertrek
08:30
07:45
09:30
11:30

wedstrijdnr
185595
203742
203268
wedstrijdnr
190030
202008
166804
196513

wedstrijd
DESS E1 – de Blokkers E7
DESS ME1 – Kwiek’78 ME2
DESS MC1 – Reiger Boys MC2
wedstrijd
ASV’55 F2 – DESS F2
Spirit’30 F5 – DESS F1
Schellinkhout D2 – DESS D1
Asonia C1 – DESS C1

scheidsrechters
Dave Moolevliet
Casper Smit
John Keesom
rijders

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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