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WEDSTRIJDPROGRAMMA
22-04-2012
veld tijd
A
14:00
A
12:00
!!!
18:00
Uit
Tijd
11:30
14:30

wedstrijdnr
213142
213143
Za 21-4
205602
vertrek wedstrijdnr
10:30
61961
13:30
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

Erwin Kan

29-04-2012
veld tijd
wedstrijdnr
A
14:00
1878
A
11:45
64317
!!!!
10:00
09:00
68320
16:00
212786
10:00
212787
Uit
Tijd
vertrek wedstrijdnr
11:45
10:45
64365
10:00
09:00
205294
Relatienummer DESS: BBFW13I

wedstrijd
DESS 1 – Jisp 1
DESS 2 – Beemster 3
DESS VE1 – AGSV VE1
DESS DA1 – Grasshoppers DA2
DESS DA2 – Grasshoppers DA1
wedstrijd
Always Forward 6 – DESS 3
Dynamo B1 – DESS B1

Scheidsrechter/ rijders

VELD AGSV

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:

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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We moesten bij Berkhout voetballen, een
toernooi. De eerste wedstrijd waren we aan het
slapen. Want meteen na de aftrap werd het 1-0
voor de tegenstander. De eindstand was 5-1.
De tweede wedstrijd ging veel beter, van 0-0
naar 0-1,van 0-1 naar 0-2, van 0-2 naar 0-3. en
dat was de eindstand. We moesten alleen na
alle wedstrijden 40minuten wachten. De
laatste wedstrijd zakten we in en het werd 3-0.
Voor de tegenstander. Niet echt het beste
toernooi ooit maar we mogen de hoofdjes niet
laten hangen, volgende week weer een wedstrijd.
Groetjes Huub Alkema

D-1
De wedstrijd begon best goed bij de D-1.
Luuk Bontekoning had nog 4 kansen op doel, helaas zaten ze niet.
Sam Schipper had ook nog mooie kansen en Brian Veltrop ook.
En Simon Stapel en Luuk Singeleberg en Tom hadden goed verdedigd
maar helaas werd het 2-0 met de goeie kieper Daan.
Gr.
Brian.
Op naar de volgende wedstrijd met een mooie overwinning!
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Helaas een zwarte dag voor ons. We zijn van onze 1e plaats verstoten door
kwiek, die onder ons stond. gelukkig ook nog een lichtpuntje we krijgen over
twee weken een herkansing. We geven nog wel even door hoe laat we jullie
langs het veld verwachten.
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ZWALUWEN 30 F1 -DESS F1
ZATERDAG 14 APRIL 2012
RUSTSTAND 5 -1

EINDSTAND 9 -4

Afgelopen zaterdag op bezoek in Hoorn bij de Zwaluwen, lekker
weer, mooie accommodatie en spelen op het A veld wat wil je nog
meer…...
We startten de wedstrijd voortvarend en wisten in de eerste minuten al te
scoren 0-1 voor DESS door Kacpar. Al snel bleek dat de tegenstander dat
niet gewend was want er werd met man en macht aangevallen.
Als vloedgolven rolden zij over ons heen en Tom kon met zijn twee
sportieve meiden de achterhoede niet dicht houden.
Mees die bij afwezigheid van onze vaste Keep Peter onder de lat stond
redden hier en daar nog “manmoedig” een bal maar kon niet voorkomen
dat er maar liefst vijf ballen om zijn oren vlogen.
Tijdens de rust afgesproken dat we de zaak achter dicht moesten zetten
met onze rasverdediger Stijn als ausputzer ( de centrale man achterin) en
Maliq plus David als secondanten gaf dat de nodige rust. Dess wist met
Tom en Kacpar bijgestaan door de vliegende dames brigade twee keer te
scoren en Stijn wist met een solorun ons 4e punt te scoren.
Zonder Peter op het doel en Mees die we node miste in de voorhoede,
bleek de tegenstander te sterk. Pluspunt was dat we de tweede helft beter
vanuit de organisatie voetbalden en daardoor ook meer kansen creëerden.
A.s. zaterdag weer om 8 uur verzamelen, we spelen dan tegen dan Always Forward F8
om 9.00 uur in Hoorn.
Zaterdag 28 april spelen we thuis tegen Spirit 30 dan zijn Kim, Marriët, Maliq en Toin
afwezig i.v.m. vakantie.
Zaterdag 5 mei spelen we weer thuis, Maliq en Toin zijn dan nog niet terug uit Praag dus
moet we helaas 2x verstek laten gaan……….

Sportieve groeten, Toin
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D.E.S.S F2 – de Valken F5
Jawel we mochten weer thuis voetballen. Het zou de bedoeling zijn
dat Maickel weer jullie coach zou zijn maar hij belde op Dess E1 had
geen scheidsrechter wil jij me schoenen brengen en de F2 coachen ja
natuurlijk wil ik dat. Nou jullie
stonden allemaal al klaar en we
konden beginnen. Femke zei dat ze
niet volledig kon spelen want ze had
vrijdag een prik gehad in haar arm en
dat deed wel nog zeer. Mike en Cas
samen voorin maar helaas kon het
jullie vandaag niet tot scoren komen.
Wie Lars en Marit in het midden wat
hadden jullie het druk maar jullie
hielden de mannen goed op afstand. Jesse zei dat hij wel achterin
wilde spelen om Wout bij te staan. Tjonge Wout met de week wordt je
sterker achterin. En wel te verstaan onze keep Jordi die werd deze keer
een beetje afgeleid door ons publiek die hem wilde helpen maar dat
werkte een beetje in zijn nadeel dus volgende week gaat hij er weer
voor. Volgende week zijn wij er niet dus mag Renate de honneurs
waarnemen en jongens en meiden zorg er voor dat jullie weer met
elkaar spelen en tegen elkaar want als jullie samen spelen gaat het veel
beter. Succes voor degene die meedoen met schoolvoetbal woensdag.
En wat ik vergeet tevens hebben wij weer de penalty’s gewonnen. En
zouden ze daar ook een prijs voor hebben?
Een supertrotse “hulp”coach (Tamara)
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Jeugdtrainingen:
Woensdag 18 april is er geen training voor F-pupillen en mini’s in verband met het
schoolvoetbal.
In de meivakantie is er geen training voor de jeugd, tenzij je trainer iets anders met jullie
afspreekt.
Verder trainen we in de maand mei door tot aan de voetbalweek. In de voetbalweek (laatste
hele week van mei) is er programma voor de hele jeugd. Na de voetbalweek is het seizoen
gesloten en is er alleen nog een toernooi bij Rkedo, waarvoor de meeste van onze jeugdteams
zijn uigenodigd (zie ook de jeugd toernooien-agenda).
De jeugdcommissie
p.s. Wat ontzettend gezellig, al die tulpen op ons complex !!

TOERNOOIEN-AGENDA - DESS-JEUGD 2011/2012
Datum

Locatie

Dess-team

11 mei 2012

- FC Medemblik

MC1

12 mei 2012

- FC Medemblik

ME1 – F1 – F2

13 mei 2012

- FC Medemblik

C1

17 mei 2012

- Spartanen Wognum

MC1

19 mei 2012

- Asonia Andijk

C1 – D1 – E1 – ME1

2 juni 2012

- Rkedo Avenhorn

F1 – F2
MC1
C1 – D1

3 juni 2012

- Rkedo Avenhorn

E1 – ME1
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD
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
Wies, Mike
David, Casper
Sam,Luuk S,Thom
Wouter,Matthijs,Timo

28-04-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
13:00
uit
tijd
10:15
09:00
12:30

vertrek
09:15
08:00
11:30

wedstrijdnr
194740
190995
167421
201496
wedstrijdnr
179556
203837
203383

wedstrijd
DESS F2 – West Frisia DP F8
DESS F1 – Spirit’30 F5
DESS D1 – Schellinkhout D2
DESS C1 – Asonia C1
wedstrijd
De Blokkers E7 – DESS E1
Kwiek 78 ME2 – DESS ME1
Reiger Boys MC2 – DESS MC1

scheidsrechters
Nick Karsten
Casper Smit
Simon Spil
Anita van Arem
rijders

05-05-2012
thuis tijd
10:00
10:00
11:30
uit
tijd
09:30
09:00
11:30
11:30
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vertrek
08:30
08:00
10:30
10:30

wedstrijdnr
188140
203960
203018
wedstrijdnr
190028
179555
166803
196511

wedstrijd
DESS F1 – Zwaluwen30HCSV F2
DESS ME1 – Kwiek’78 ME1
DESS MC1 – BKC/SVAP74 MC1
wedstrijd
RKEDO F6 – DESS F2
Kwiek 78 E3 – DESS E1
Berkhout D1G – DESS D1
Dindua C2 – DESS C1

scheidsrechters
Sanne Wagemaker
Dave Moolevliet
John Keesom
rijders
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