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DADERS GEZOCHT!
Sinds 2 weken hebben we een splinternieuw hek om het veld staan. Hier
hebben we jaren voor moeten bedelen bij de gemeente. Het nieuwe hek
en het nieuwe veld maakten ons mooie complex helemaal compleet.
Afgelopen zaterdag heeft een persoon het
nodig gevonden een groot gat in dit hek te
knippen op de plaats waar de oude poort
naar het zwembad zat. Ik noem het een
persoon aangezien de andere termen die in
mij opkomen niet in de Odessa thuis horen.
Duizenden euro's worden er geïnvesteerd in
dit hek en na 2 (!) weken is het al gesloopt.
Waarschijnlijk is dit overdag gedaan
aangezien er klussers op het zwembad
waren die het gat op de heenweg naar het
zwembad nog niet gezien hadden.
Graag verneem ik wie dit op zijn/haar geweten heeft. Mijn
telefoonnummer en mailadres staan achter in de Odessa. De gouden tip
zal beloond worden.
Vincent Vermeulen
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
15-04-2012
veld tijd
A
14:00
A
12:00
Uit
Tijd
14:00
11:00
10:00
13:00
11:30

vertrek
10:00
09:00
12:00
10:30

wedstrijdnr
63639
205502
wedstrijdnr
1945
63782
68286
213132
213131

wedstrijd
DESS 3 – VVW 5
DESS B1 – Succes B1
wedstrijd
Twisk Tsv 1 – DESS 1
Succes 3 – DESS 2
Zwaagdijk Ve2 – DESS Ve1
Strandvogels DA1 – DESS DA1
De Zouaven DA1 – DESS DA2

Scheidsrechter/ rijders
W. Kistemaker

22-04-2012
veld tijd
A
14:00
A
12:00
A
10:00
Uit
Tijd
11:30
14:30

vertrek
10:30
13:30

wedstrijdnr
213142
213143
205602
wedstrijdnr
61961
61526

wedstrijd
DESS DA1 – Andijk DA1
DESS DA 2 – KGB DA2
DESS B1 – DWB B1
wedstrijd
ALC 2 – DESS 2
De Zouaven 9 – DESS 3

Scheidsrechter/ rijders

W. Kistemaker

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:

4 april

2012

Bestuursvergadering

7 mei

2012

Bestuursvergadering

6 juni

2012

Bestuursvergadering

9 juni

2012

Rabofietstocht

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.

Dinsdag 01 mei 2012

Dinsdag 29 mei

Frederik van der Ven

Robert-Jan Wit

Marco Appel

Lisandro Victoria

Max van Schagen

Jan Keeman

Mathijs Wit

Marco Kremer

Kris Vlaar

Martin Bakker

Jelle van de Berg
Mark Vlaar
Michel Boon
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DESS E1 OP TOERNOOI BIJ VVBERKHOUT
Een leuk toernooi tussendoor, dat kan de E1 wel gebruiken nu het in de competitie niet zo
lekker loopt. De eerste wedstrijd was tegen St. George, dat speelt net als wij in de 4e klasse.
We hadden afgesproken 8 tegen 8 te voetballen. We kwamen 1-0 voor door een mooi
doelpunt van Max. Halverwege de wedstrijd, toen de 1-1 gemaakt werd, bleek dat St. George
9 spelers in het veld had staan. Dat was wel een beetje jammer. Verder ging het spel op en
neer, maar werd er niet meer gescoord.
De volgende wedstrijd was tegen eersteklasser HSV E2. Maar gezien het spel was dit zeker
niet de E2 die in de 1e klasse speelt, want eigenlijk was DESS de betere ploeg. De
verdediging stond goed, en werkte ook hard om de aanvallen af te slaan. Wij drongen aan op
een doelpunt, kregen een aantal corners, maar uiteindelijk viel het doelpunt een beetje lullig.
Nick kon een uittrap van de keeper opvangen en schoot over de grond een rollertje onder de
keeper door. Even later kon Maico een bijna-doelpunt van HSV net voor de lijn toch nog
pakken. Vince en Jeroen schoten nog goed op doel, maar helaas die kon de keeper er uithalen.
Ramon, Maarten en Klaas stonden als tijgers te verdedigen. Ook Ali, Jeroen en Vince deden
in de verdediging goed mee. Doordat iedereen er vol voor ging, konden we deze wedstrijd
winnend afsluiten. Netjes!
De laatste wedstrijd was tegen de E3 van Berkhout, die voetballen in de 7e klasse. Zij hadden
3 meisjes in het team. Hier gingen onze jongens voluit. Max stond voor de verandering weer
eens op doel en Maico ging mee naar voor. Er werd leuk overgespeeld door Gijs, Nick en
Maico. Ook Jeroen, Vince en Ali konden in deze wedstrijd lekker mee naar voor. Het eerste
doelpunt werd door Nick binnengelopen met het kruis. De benaming van de jongens voor dit
doelpunt zal ik jullie besparen... Weer had Vince net geen mazzel met zijn schot op doel.
Maico liet zien dat hij ook in het veld goed uit de voeten kan, en met een snoeihard schot
scoorde hij het 2e doelpunt. Max had op doel wel erg weinig te doen, want Maarten, Ramon
en Klaas waren al blij als er een bal in de buurt kwam, dus die gingen dan mooi zelf op
avontuur. Nog 2 doelpunten scoorden we erbij, en uiteindelijk was dit alles goed voor de 1e
plaats van dit toernooi. Op doelsaldo, want St. George had ook zijn andere 2 wedstrijden
gewonnen, met een doelsaldo van 7-3 en wij hadden er 6 voor en slechts 1 tegen. En nu deze
lijn doortrekken naar volgende week: zonder strijdlust geen overwinning!
Zoals inmiddels de meeste mensen wel weten, stop ik na 5 jaar met het coachen van dit team.
Het is tijd voor een frisse blik. Het zou leuk zijn als er twee nieuwe enthousiaste begeleiders
komen voor deze jongens!
Sandra
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
14-04-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
13:00
uit
tijd
09:00
10:30
12:30

vertrek
08:00
09:30
11:30

wedstrijdnr
188140
176764
167346
197333
wedstrijdnr
202007
203839
203382

wedstrijd
DESS F2 – De Valken F5
DESS E1 – Kwiek’78 E3
DESS D1 – Berkhout D1G
DESS C1 – Dindua C2
wedstrijd
Zwaluwen 30 HCSV F - DESS F1
Kwiek ME1 – DESS ME1
BKC/SVAP MC1 – DESS MC1

scheidsrechters
Nick Karsten
Casper Smit
Simon Spil
Anita van Arem
rijders
Stijn, Tom
Amy
Denise,Sanne,Rosanne

21-04-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
uit
tijd
09:15
09:00
11:00
11:30

vertrek
08:15
08:00
10:00
10:30

wedstrijdnr
173087
210452
202522
wedstrijdnr
210008
202011
16805
196510

wedstrijd
DESS E1 – West Frisia DP E4
DESS ME1 – VVS 46 ME1
DESS MC1 – DTS MC1
wedstrijd
VVS 56 F6M – DESS F2
Always Forward F8 – DESS F1
De Valken D2 – DESS D1
Dynamo C1 – DESS C1

scheidsrechters
Dave Moolevliet
Judith Slagter
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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Zwem4daagse, Zwemmarathon en de Activiteitencommissie
Beste liefhebbers van ’t Ploetertje,
Het nieuwe zwemseizoen staat weer voor de deur en we trappen gelijk af met de
zwem4daagse! Deze start maandag 7 mei en eindigt op 11 mei. Behalve dat
we hopen dat er veel mensen komen zwemmen, hopen we ook op een
enthousiaste groep vrijwilligers.
We kunnen mensen gebruiken die baantjes willen tellen of willen helpen met het
uitdelen van de traktaties. De activiteitencommissie is dit jaar wat aan de krappe
kant, dus daar is ook alle hulp welkom.
Wil je graag helpen? Geef dan aan op welke tijden je beschikbaar bent, hoe vaak
je ingedeeld wilt worden en welke taak je voorkeur heeft.
De tijden zijn als volgt: ’s middags van 15.15 tot 16.15 uur en ’s avonds van
19.00 tot 19.45 uur.
Ook gaan we dit jaar een zwemmarathon organiseren! Hou maar vast 14 juli
vrij in je agenda. Vanaf 12 uur ’s middags tot 12 uur ’s avonds. Hierbij kunnen
we ook alle hulp gebruiken. Als je mee wilt doen met de marathon (en je bent 16
jaar of ouder) houd dan de dorpskrant in de gaten, daarin komt precies te staan
hoe je je daarvoor op moet geven.
We hebben dus ook twee plekjes vrij in de Activiteitencommissie, als het je
leuk lijkt om met ons mee te denken over de invulling van de activiteiten dan
ben je van harte welkom om je aan te melden.
Iedereen die zich als hulp wil aanbieden of als lid van de activiteitencommissie,
kan dat doen door een mailtje te sturen naar b.wilschut@quicknet.nl of te bellen
naar Barbara 574293 of een briefje in de bus te doen op de Dokter de Vriesstraat
19 te Benningbroek.
Tot ziens in en om het zwembad ’t Ploetertje,
De Activiteitencommissie.

ODESSA

6

