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NOODOPROEP VOOR SPELERS DESS 1,2 en 3!
Geachte spelers,
Wat is er aan de hand? Hoe kan het zijn dat we met zoveel leden iedere week weer
moeten zeuren en leuren om voldoende spelers voor o.a. het eerste te vinden? Is dat
niet het elftal waar iedereen voor wilt voetballen???
De begeleiders van de diverse teams bellen zich iedere week een breuk om tot een
team te komen. Wat krijgen ze dan voor antwoorden? Ik wil niet in dat team....... Ik wil
wel spelen maar niet als hij ook speelt..... Ik wil alleen met hem samen spelen...... en
nog een aantal aftreksels van deze slappe verhalen.
Laten we er vanuit gaan dat iedereen het beste met SV DESS voor heeft en dat
iedereen met plezier een potje wil voetballen iedere week. Welnu we hebben nieuws
voor jullie! Met deze houding bederven jullie voor heel veel mensen het plezier!! Voor
wie dan?
- Wat hebben we aan trainers als jullie toch niet beter willen worden en toch niet voor
de beste resultaten willen gaan?
- Wat hebben we aan begeleiders als jullie toch alles beter weten?
- Hoe leuk is dit voetbal voor jullie medespelers die wel de juiste instelling hebben?
- Wat denk je dat de supporters hiervan vinden? Die blijven liever thuis!
- Hoe interessant is het voor een sponsor om de naam van zijn/haar bedrijf hieraan te
koppelen?
- Wat een waardering voor alle mensen die er alles voor de club over hebben!
- Hoe lang denken jullie dat anderen nog dingen gaan regelen voor spelers die het
toch niet waarderen?
- Wie wil er in het bestuur zitten van een vereniging met dit stempel?
- Moeten we het dan maar zonder eerste doen terwijl we voldoende kwaliteiten
hebben?
- Enz.....

(vervolg op pagina 2)
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(vervolg van pagina 1)

Het is dus de hele vereniging die je ermee naar de knoppen helpt. Van jong tot oud.
Jongens en meiden.
Let wel, we hebben met iedereen het beste voor. Besef goed dat het bij vrijwel alle
clubs in de omgeving niet zo goed geregeld is voor jullie als bij ons! Daarbij lopen
een groot aantal mensen de benen onder hun lijf vandaan om ervoor te zorgen dat
jullie iedere week lekker een potje kunnen voetballen. Uiteraard zullen er spelers
in het elftal spelen waar je het minder goed mee kunt vinden maar wat maakt dat nou
uit? Na afloop zie je iedereen in de kantine. Ook je ''eigen' vrienden. Dat hoort bij een
teamsport. Tijdens de wedstrijd ben je aan het voetballen en heb je dus geen tijd om
sterke verhalen te vertellen. Hoe leuk is het om die speler die je misschien niet zo
goed kent beter te leren kennen? Het zijn allemaal mensen. Ook de maatschappij zit
zo in elkaar en met deze houding zal je het in je werk ook lastig krijgen. Je kan niet
met je hele team ergens gaan werken. Ook daar zal je weleens moeten werken met
iemand die niet je beste vriend is.
Plezier beleef je met zijn allen. Dus laat die flauwekul nu eens achterwege, kijk eens
goed in de spiegel en ontdek dat je een volwassen kerel bent. Daar hoort ook een
volwassen mentaliteit bij.
We hebben nog voldoende wedstrijden voor de boeg. Het eerste kan nog steeds
promoveren. Stroop de mouwen op en ga ervoor met elkaar en heb eens iets voor
elkaar over. Als je plezier hebt en met een positieve instelling aan de aftrap
verschijnt, komen de resultaten vanzelf. Daarna is het een stuk gezelliger in de
kantine en smaken de drankjes veel lekkerder. Bovendien is het ook voor alle andere
leden, de vrijwilligers en alle andere betrokkenen die hierboven in de
opsomming worden genoemd een stuk leuker en motiverender.
Dit geldt overigens niet voor alle spelers. Namen noemen we niet maar er zijn er
gelukkig ook een hoop die wel over de juiste mentaliteit beschikken.
Het bestuur
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Rampzalige middag Dess.
Je zou kunnen zeggen een complete off day ,je zou kunnen zeggen het liep niet ,je
zou kunnen zeggen dat Vesdo heel goed was .
Allemaal flauwe kul, het probleem bij Dess ligt veel dieper .Het is een mentaal
probleem dat niet zomaar is op te lossen .
Je zou als trainer keihard kunnen optreden ,dat is echt niet zo moeilijk ,maar dan
hou je niet zo veel meer over .
Door de hele selectie hangt een sfeertje van ach het is maar een spelletje .Allemaal
veel te vrijblijvend en te gemakzuchtig .
Er is totaal geen acceptatie naar elkaar toe .Iedere opmerking tijdens de wedstrijd of
in de rust wordt gezien als een persoonlijke aanval. Steeds als ik onze vlagger Jan
zie komen bij de wedstrijd [500 x in het eerste van Koedijk 3 de klasse ] denk ik wat
heeft die een brede rug .Spelers die we bikkelhard nodig hebben in het eerste haken
gewoon af en verschijnen niet meer bij de trainingen .Waarom staat er niet eens een
speler op die al deze zaken aan de kaak stelt .Het is heel makkelijk om alles maar
richting trainer te schuiven maar ik heb al vele malen gevraagd kruip een keer bij
elkaar zonder trainer en vertel elkaar maar eens flink de waarheid .Daar wordt je een
grote jongen van .
Als het blijft gaan zoals het nu is wachtten ons nog zeven zware partijen .Als ik als
trainer niet mijn beste mensen kan opstellen wordt het allemaal een moeilijk verhaal.
En het allerergste hiervan is ; wat zal de aanstormende jeugd hier wel niet van
denken .
ps Ik praat natuurlijk over het team .Ik ga niet zeggen die doet het wel goed en die
niet .
Het is een teamsport en jullie moeten zorgen dat het een team wordt .
tr . Jacob Beerepoot
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
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

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

Scheidsrechter/ rijders

18-03-2012
veld tijd
A
14:00
A
10:00
A
12:00
Uit
Tijd
12:00
10:00
12:00
14:00

vertrek
11:00
09:00
11:00
13:00

wedstrijdnr
1710
61291
205955
wedstrijdnr
61453
68106
212994
212996

Uitslagen zondag 04-03-2012
VESDO 1 – DESS 1
6-1
DESS 2 – de Koog 2
1-3
DESS 3 – Westfriezen 10
0-0
Andijk VE1 – DESS VE1
7-0
DESS Da1 – Strandvogels Da1 1-2
DESS Da2 - de Zouaven Da1
1-1
DWB B1 – DESS B1
Relatienummer DESS: BBFW13I

wedstrijd
Scheidsrechter/ rijders
DESS 1 – Flevo1
DESS 3 – Flevo 3
DESS B1 – SEW B1
wedstrijd
De Blokkers 4 – DESS 2
Berkhout/Kwiek‘78 Ve1 - DESS Ve1
Grasshoppers DA2 – DESS DA1
Grasshoppers DA1 – DESS DA2
Uitslagen zaterdag 03-03-2012
DESS F2 – RKEDO F6
DESS F1 – Always Forward F8
Westfrisia DP E4 – DESS E1
VVS46 ME1 – DESS ME1
DESS D1 – de Valken D2
DESS C1- Dynamo C1
DTS MC1 – DESS MC1

2-9
9-1
8-1
0-11
2-2
2-3
3-1

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 DA1 – Strandvogels DA1
Na een heerlijke overwinning vorige week op Zouaven DA2, stonden vandaag de dames
van Strandvogels DA1 op het programma. Na de wedstrijd vorige helft van het seizoen,
welke helaas eindigde in een 1-1 gelijkspel, waren we vastbesloten om deze wedstrijd te
winnen.
Wegens omstandigheden hadden we Merr langs de lijn om ons in de goede richting te
sturen (topper!) en was er op vrijdag na de training al een opstelling gemaakt. De
beginopstelling was als volgt:
Denise
Eliane
Lotte
Marijke
Roos
Delia
Charlotte
Marije
Vera
Anne
Lisa
Onze wissels waren: Renate, Suzanne en Maartje.
Renate, Lisa en Maartje: ontzettend bedankt dat jullie weer mee wilden doen, zonder
jullie hadden we het niet gered!
Toen eindelijk de wedstrijd voor ons tot een einde werd gebracht, kon dé wedstrijd van
het seizoen beginnen. Naar mijn idee hadden wij veel meer overwicht de eerste helft, we
kregen een aantal kansen die helaas niet werden benut. Er werd goed overgespeeld en
combinaties gemaakt. Helaas braken Strandvogels tweemaal goed en snel uit, waardoor
wij de rust in gingen met een 0-2 achterstand. In de rust werd besloten een iets andere
tactiek te hanteren in de tweede helft, hopende dat er op deze manier drie in geknald
konden worden.
In de tweede helft zaten we er goed bovenop en leken we echt te knokken voor die
overwinning. Strandvogels hebben weinig kansen gehad in de tweede helft, en de
kansen die ze hadden, hield ons toppertje uit het doel. We hebben een aantal goede
acties opgezet in de tweede helft. Één van deze acties tussen Maartje en Anne, werd er
door Maartje heerlijk ingeschoten, 1-2. Na dit doelpunt leek iedereen helemaal in de ban
van het winnen, want we hebben echt geknokt. Ons tweede doelpunt hing in de lucht,
maar wilde er helaas niet in. De eindstand bleef 1-2, uit pakken we ze gewoon!
Dames volgende week staat Andijk DA1 op het programma. Ik heb net even gespiekt,
maar dit is de huidige #1! Ik zeg WINNEN.
#5
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Dames 2 aan KOP!
Na de tweede speelronde binnen deze poule is de stand als volgt:

En jawel, na twee weken staan we nog steeds eerste!
DESS DA2 – VZV DA1
Vorige week zondag speelden wij thuis tegen VZV. Het stukje is er vorige week bij in geschoten, maar
we proberen het toch nog even voor ons te halen. Het was onze eerste wedstrijd binnen de nieuwe
poule, dus we moesten gelijk goed beginnen. De vorige keer wonnen we met 4-1 uit van VZV. Deze
wedstrijd hebben we wederom van VZV gewonnen, maar met 5-2. De scorenden onder ons waren:
Maartje 1-0 en 2-0, Lisa 3-0 en 4-0, 4-1, 5-1 Wieneke en 5-2. We stonden bij rust nog maar 1-0 voor,
dus we zaten de tweede helft iets meer in de wedstrijd. Dit gold ook voor VZV. Gelukkig konden we
ze (makkelijk) hebben en stonden we gelijk al eerste. Vorig weekend is er alleen door ons gevoetbald,
dus logisch dat we op de eerste plaats bleven staan (want daar stonden we gek genoeg aan het begin
ook al). De eerste 3 punten waren dus binnen.
Maar dan nu, Zouaven DA1 …………… De revanche ……………
DESS DA2 – Zouaven DA1
Afgelopen zondag speelden wij wederom thuis tegen Zouaven. De vorige keer eindigde deze
uitwedstrijd heel bijzonder. We stonden toen 2-0 achter, kwamen 3-2 terug en verloren uiteindelijk
met 5-3. Niet geheel onmogelijk dus, maar wel een flinke klus. Het is altijd leuk spelen tegen
Zouaven. Ze zijn vaak vriendelijk en we willen allebei heel graag winnen. Qua niveau zitten we
dichtbij elkaar, dus het is altijd erg leuk voetbal. De eerste helft waren wij lekker bezig. We waren
veel op de helft van Zouaven aan het voetballen. We merkten wel dat omschakeling heel veel naar
voren kwam tijdens deze wedstrijd. Je moet een goede aanval opzetten om tot een doelpunt te
komen, maar je moet ook allemaal mee terug om te verdedigen. De eerste helft ging dit goed. Lisa
zorgde ervoor dat wij een penalty kregen in ons voordeel (ze werd als doorgebroken speler van
achter neergehaald). Tessa schoot deze er keurig, netjes en rustig in. 1-0 voor ons dus. Er werd als
een razende aan het bord gedraaid! We hebben tot ruim in de tweede helft voor gestaan met 1-0.
Meer dan de helft van de wedstrijd waren wij aan de leiding. We merkten wel dat we de tweede
helft iets inzakten (vanwege conditie?!) en ook was goed te merken dat Zouaven terug kwam in de
wedstrijd. Ze kwamen meer tot aanvallen en creëerden ook kansen. De 1-1 was een lullig doelpunt
van Zouaven, die heel raar werd ingeschoten. Maar hoe je het ook went of keert, hij zat erin. We
mogen van geluk spreken dat we het in de laatste minuten niet hebben weggegeven, want we waren
gewoon OP. Een 1-1 was een heel redelijke eindstand van deze wedstrijd. We komen ze nog een keer
tegen dit seizoen… Volgende week staat KGB op het programma. Zij werden winterkampioen, dus dit
is een flinke klus voor ons. We houden onze koppies omhoog en we gaan ervoor. Ik vind dat wij erg
mooi staan zo bovenaan het lijstje, dus laten we met z’n allen proberen om dat zo te houden. Ik ben
trots op jullie tot zover!
Denise, Lotte en Judith, heel erg bedankt voor het meespelen jullie waren top!
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West-Frisia DP E4 – DESS E1
Vandaag mochten we aantreden in Enkhuizen. De reis viel mee, binnen een half uur
waren op de plaats van bestemming. Gijs was afwezig, Ali deed wel mee. WF had in
de eerste seizoenshelft liefst 75 keer gescoord (wij 59), en maar 13 tegentreffers
gehad, dus we waren al enigszins gewaarschuwd.
Ze bleken inderdaad aardig te voetballen. Onze aanval was behoorlijk gehavend, want
behalve dat Gijs er niet was, voelde Max zich nog ziek, en Nick was ook niet in vorm,
dus daar moesten we het al niet van hebben vandaag. We hadden 2 wissels, dat
betekent veel wisselingen binnen de lijnen. Dat bleek niet voor iedereen weggelegd. In
de eerste helft was Vince de vervanger voor de wissels van de achterhoede, maar die
raakte daar behoorlijk van in de war. Jeroen was te lang opgebleven, en had er naar
eigen zeggen niet zo veel zin in. Gelukkig hadden we nog onze keeper Maico als rots
in de branding. Ook Klaas zat goed in de wedstrijd en onderschepte heel wat ballen.
Ali zou rechtshalf spelen, maar stond links voorin. Ramon zette af en toe een nette
sliding in en ook Maarten wist nog veel aanvallen te voorkomen. Maar het was vooral
Maico die vandaag veel te doen kreeg en heel veel ballen wist te pakken of weg te
slaan. En gelukkig schoot WF ook in vrijstaande positie niet altijd even zuiver op doel.
Toch stonden we bij rust al 4-0 achter.
De tweede helft stond Vince weer op zijn positie op het middenveld en was Ali de
vervanger voor de wissels achterin. Hij raakte daarvan niet in de war en bleef goed op
zijn plek staan. Hoewel er nog veel aanvallen werden afgeslagen, konden we niet
voorkomen dat WF nog 4 keer scoorde. Vlak voor tijd kon Nick een lange uittrap van
Maico toch nog netjes binnen schieten, waardoor wij ook een doelpuntje konden
opschrijven. Maar het eerste verlies is een feit! En er zal volgende week nog veel
harder gewerkt moeten worden, want we moeten tegen de nummer 1, Blokkers, die in
de eerste seizoenshelft al kampioen in deze klasse zijn geworden. Dat wordt dus vol
aan de bak en niet lullen, maar voetballen! Als iedereen er met heel veel zin voor gaat,
dan kunnen er verrassende dingen gebeuren op het voetbalveld.
Sandra
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Deze foto's horen bij het stukje van vorige week.25 feb.
Irene was de VIP van de week.
Ze werdt door een prive chauffeur opgehaald een prive kleedster gekleed en werd verder op
handen gedragen. En
dat alles omdat er een
misverstand was en we
haar niet hebben
meegenomen. Maar
netjes werd na
gebracht. Kwam het
toch nog goed.

Zo netjes als we zijn, ahum!
Moest de kleedkamer nog even
netjes worden achter gelaten.
Natuurlijk hebben we ook dit
keer weer een goede indruk
achter gelaten. Bedankt Lois.
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De Dess ME1 uit tegen VVS 46 ME1 uit Spanbroek.
We misten twee spelers maar dat was niet te merken.
Irene wilde de eerste helft op doel, dus voor dat we begonnen nog even een spoedcursus
keepen aan haar geven. We konden beginnen: Het ging vrij gemakkelijk, ze waren een kop
kleiner dan ons en stonden nog veel als een kluitje bij elkaar.
Zo werd de stand van de eerste helft: 0-5.
In de pauze alles nog even bespreken met elkaar en dan weer met goede moed verder
voetballen.
Anna onze vaste keeper ging de 2e helft op doel. Ook zij had het rustig. Er kwamen eigenlijk
geen ballen richting ons doel.
De ouders van de spelers uit VVS maakten tijdens de wedstrijd zelfs grapjes over het
lengteverschil, hun meiden konden wel onder onze poortjes door!
De eindstand is 0-11 geworden.
Lisa, Lois en Irene moesten als de “wiedeweer” weg want ze moesten ook nog met de MC1
meedoen.
Lois vond 1 wedstrijd met voetbalschoenen wel genoeg en wilde de andere wedstrijd
blijkbaar op blote voeten spelen of kwam dat omdat haar voetbalschoenen achterbleven in de
kleedkamer? Gelukkig is er altijd wel een
De rest heeft de tijd genomen om
te douchen want hun kleedkamers
en douches waren groot en luxe!
Margot
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Voetbaltraining t.b.v. Veiling DESS en ’t Ploetertje.
Gabberweek en geen voetbaltraining afgelopen week voor vele DESS’ers en andere
kinderen uit de omgeving.
Een mooie gelegenheid om de aangekochte kavels te verzilveren van de recent
gehouden veiling. Om 15.00 uur verzamelden 10 kinderen zich bij DESS en had ik de
oefenvormen reeds uitgezet. Lisa de Niet, Irene Slagter, Anna Hovenier, Amy Moolevliet,
Simon Stapel, Luc Bontekoning, Dion Vlaar, Jeffrey Langedijk, Railey Schut en Lucas
van Mellum werkten vervolgens onder een fantastische sfeer 90 minuten lang.
Daarna werd er verkleed of zelfs een douche genomen en ging het gehele gezelschap
naar Mc Donald waar we een eigen ruimte hadden. Ook hier één en al gezelligheid en
tijdens het eten een enorme stilte. Iedereen werd thuis gebracht en zaterdag heeft ieder
nog twee foto’s thuis ontvangen.
Een geslaagde middag,
bedankt
René Kool
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DESS F1 – Always Forwards F8
ZATERDAG 3 maart 2012
DESS F1 – ALWAYS FORWARDS F8
RUSTSTAND 6-0 EINDSTAND 9-1
Met de voorjaarsvakantie in de benen trad ons team bijna kompleet aan,
alleen Tom moesten we vanwege vakantie missen.
Onze tegenstanders uit Hoorn bleken al vroeg in de wedstrijd niet
opgewassen te zijn tegen de druk die wij direct uitoefenden. Binnen
enkele minuten stonden wij al met twee nul voor.
Peter klaagde over weinig werk maar als er een doorgebroken Horinees op
zijn doel afkwam wist hij met tijdig uitlopen de bal steeds van hun schoen
te plukken. Dankzij zijn nieuwe handschoenen maakte hij alle schoten op
zijn doel onschadelijk.
Mees ontpopte zich als topscoorder en nam drie doelpunten voor zijn
rekening. Stein volgde hem op de voet op met 2 treffers. De overige
doelpunten werden keurig verdeeld over Maliq, Mariët, Kacper en David.
Complimenten voor onze dames die steeds goed stoorden waardoor de
aanval van de tegenstander regelmatig door Dess kon worden
overgenomen.
In de tweede helft was het heilige vuur een beetje gedoofd waardoor we
wat slordiger met onze kansen omsprongen.
Ook het terugkomen om te verdedigen lieten we soms achterwege
waardoor Always Forwards toch nog met een “eretreffer” huiswaarts
keerde.
Volgende week uit tegen Spirit 30 gaan we weer ons best doen om
ongeslagen te blijven. Gaat lekker zo, toch??
Sportieve groeten, Toin
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Wedstrijdverslag Dess F2- RK Edo F6
Zaterdag 03 maart mocht de F2 dan eindelijk hun eerste thuiswedstrijd na de winterstop
spelen na twee keer uit te hebben gespeeld (om op elkaar ingespeeld te raken) waren we er
bijna helemaal klaar voor want Wies is nog herstellend van der oor operatie Femke was op
vakantie en Marit was geblesseerd kregen we versterking van Esmee en Megan.
De scheidsrechter floot en de aanvoerders mochten zich bij haar melden deze wedstrijd was
Wout onze aanvoerder en hij koos ervoor om te draaien van speelhelft dus moest Jordi onze
keeper het veld over rennen om plaats te nemen in het andere doel.We gingen beginnen en we
deden allemaal ons best om de bal af te pakken van de tegenstander Lars bleef vooral in het
midden van het veld goed storen het bleef ook best lang 0-0 toch konden we niet voorkomen
dat we met een achterstand aan de limonade gingen.Na de limonade begonnen we ook weer
heel sterk en kon Jesse scoren na een mooie pass van Cas ook de tegenstander kon nog een
paar keer scoren ondanks het goede keeperswerk van Jordi ook Mike was op het hele veld
actief en scoorde ook nog een keer.De wedstrijd was ondertussen afgelopen en toen kwamen
de penalty`s we schoten allemaal heel goed op doel en Jordi stond zo goed te keepen dat de
tegenstander er niet 1 bal in heb gekregen.Dus kort samengevat de wedstrijd hebben we
verloren en de penalty`s gewonnen.
tot volgende week Maickel
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
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
Mike
Peter, Mees
Luuk S, Simon
Timo,Krijn, Jeroen

17-03-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
uit
tijd
09:30
12:00
12:00
13:00

vertrek
08:30
11:00
11:00
12:00

wedstrijdnr
197788
175046
202810
wedstrijdnr
202010
203838
166802
196512

wedstrijd
DESS F2 – de Zouaven F11
DESS E1 – de Zouaven E7
DESS MC1 – Kolping Boys MC1
wedstrijd
ASV 55 F1 – DESS F1
VVS 46 ME2 – DESS ME1
VVW D2 – DESS E1
De Zouaven C4 – DESS C1

scheidsrechters
Damian de Boer
Jaimy Vlaar
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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