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NICO VRIEND
Helaas heeft Nico Vriend het bestuur afgelopen vrijdag medegedeeld dat hij zijn
contract, in tegenstelling tot eerdere gesprekken, niet wenst te verlengen. Nico is tot
de conclusie gekomen dat hij door de drukte op zijn bedrijf zichzelf niet altijd 100%
voor DESS kan inzetten. Dit is tegen het gevoel van hem in en eveneens tegen de
afspraken in die met hem zijn gemaakt. Het seizoen zal Nico met volle overgave
afronden.
Tijdens de bijeenkomst van de selectie heeft Nico de spelers op de hoogte gebracht
van zijn vertrek. Tevens zijn er deze avond afspraken gemaakt tussen de trainer en
de spelers maar ook tussen de spelers onderling. Deze afspraken moeten er voor
zorgen dat het eerste team weer punten gaat pakken en het tweede team de
koppositie kan vasthouden.
Inmiddels is het al bijna maart en is er nog maar 1 wedstrijd gespeeld dit jaar. Laten
we hopen dat de weersomstandigheden snel verbeteren zodat iedereen weer
normaal kan trainen en spelen. Het eerste staat op het punt te beginnen aan de
derde periode. In deze periode ontmoeten ze nagenoeg alleen maar tegenstanders
waartegen overwinningen zijn geboekt. Een mooi vooruitzicht op een goed einde van
het seizoen. Het tweede elftal staat inmiddels al maanden op de eerste positie. Deze
competitie is pas halverwege dus er zullen nog genoeg prachtige wedstrijden te zien
zijn op het complex.
Het bestuur is inmiddels begonnen met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer.
Mocht iemand die dit bericht leest nog een potentiële kandidaat weten, neem dan
even contact op met mij.
Mede namens het bestuur wens ik Nico en de spelers een succesvolle tweede helft
van het seizoen toe.
Vincent Vermeulen
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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

28-2-2010
37965
139047
62487
64308
134252
65755

DESS1-WBSV1
DESS2-Spirit 4
DESS vet1-Berkhout vet2
Zaandijk DA2-DESS DA1
KSV A2-DESS A1
Castricum MA1-DESS MA1

14.00
11.45
10.00
12.00
14.00
13.00

Papot.P.C
Sj.Bontekoning
J.Korver
13.00
11.45

7-3-2010
37969
139039
62497
64135
158985

DESS 1-Knollendam 1
DESS 2-Woudia 3
DESS vet1-KGB vet 1
OFC DA1-DESS DA1
VZV MA1-DESS MA1

14.00
11.45
12.00
13.30

Jansen.E
Sj.Bontekoning
W.Kistemaker
12.30

uislagen 21-02-2010

uitslagen 20-02-2010

ALLES AFGELAST

ALLES AFGELAST

Zondag wedstrijd coòrdinator
C.Reus relatie nr.GCJR71B
invullen door coach

Zaterdag wedstrijd coòrdinator
A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572
invullen door coach

RELATIE NUMMER VAN DESS IS
BBFW13I
Graag alle uitslagen van de
uitspelende teams opschrijven
op het bord in de kantine

De afgelastingen van de thuis
wedstrijden staan s'morgens
zo snel mogelijk op de KNVB site
bij clubs en competities onder
zoek op club (deze week)

Afgelastingen:
Algehele afgelastingen op teletekst 603.
West 1 categorie A standaard elftal
categorie B andere teams

Administratiekantoor Van Arem sponsort
nieuw standenbord
Naast het standenbord van het eerste en dames1 hangt vanaf nu een nieuw
standenbord waarop de rangen en standen van de competitie van het tweede zijn af
te lezen. Een fraai aanzicht aangezien de ranglijst wordt aangevoerd door DESS 2.
Laten we hopen dat deze stand er tot en met het einde van het seizoen op kan
blijven staan. Aan de spelers en de coach zal het niet liggen. Nu moet het weer nog
meerwerken.
Anita namens het tweede en het bestuur bedankt voor de sponsoring.!
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Agenda:

3 maart 2010 Bestuursvergadering
7 april 2010 Bestuursvergadering
5 mei 2010 Bestuursvergadering
13 mei 2010 Wedstrijd Veilingteam - Bestuur
25 t/m 29 mei 2010 DESS voetbalweek
2 juni 2010 Bestuursvergadering
7 juli 2010 Bestuursvergadering

Iedere eerste woensdag van de maand vergadert het bestuur.
Zou je graag (iemand van) het bestuur willen spreken kom dan langs tussen 19.15 en 19.30 uur.
Buiten dit spreekkwartier kan je natuurlijk altijd even bellen.

Wil je DESS 1 bij de thuiswedstrijden voorzien van een
nieuwe wedstrijdbal?
Neem dan contact op met Arjen Slagter 0229-591449
1e wedstrijdbal: DESS1 - Purmerland1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar
2e wedstrijdbal: DESS1 - DWB1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt
3e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer1 gesponsord door Ruiter Rijwielshop
4e wedstrijdbal: DESS1 - WSW1 gesponsord door Klaver Video
5e wedstrijdbal: DESS1 - Twisk1 gesponsord door Breedijk Trucks
6e wedstrijdbal: DESS1 - MOC1 gesponsord door De heer Jan Visser
7e wedstrijdbal: DESS1 - WBSV1 gesponsord door Jan en Eveline Keeman

De volgende ballen worden gesponsord door:

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !!
Drie ballen voor de E2 worden gesponsord door Jan Stapel
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Lidy Deutekom
Een bal voor de volleybal wordt gesponsord door Lidy Deutekom
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Jaap Hartog
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VVS '46 3 - DESS 2 5 - 2
Het moest er dan toch van komen dat het 2e tegen zijn eerste Nederlaag is aangelopen.
Gelukkig betrof het een oefenwedstrijd en zijn we in de competitie nog ongeslagen....
Onze Arie heeft een oefenwedstrijd geregeld tegen VVS '46 3.Een ploeg waar we in de voorbereiding
flink klop van hadden gekregen(6-2). Gelukkig hoefde het 1e en de A junioren niet te spelen, zodat we
met genoeg man naar Spanbroek toe konden gaan en hadden we op een enkele uitzondering na een
vrij jong team op de been gebracht:
Ronald
Ruben Kool

Vincent Dost

Niels

Erik Admiraal
Sven
Jitze

Marcel

Sjors

Vincent Vriend

Jelle

Wissels 1e helft: Björn,Ruben Kist, Jelle en Matthijs
Op het stroeve kunstgras van VVS begonnen we op deze gure middag in de bovenstaande opstelling.
Het was dan ook flink wennen voor sommige van ons en tevens aan de wind ,die we de 1e helft in
onze rug hadden.
VVS was vanaf het begin aan de toonaangevende ploeg, dat wil zeggen dat ze veel balbezit hadden en
hun laatste man dan wel hun voorstopper vaak mee naar voren gingen. Dess daarentegen had de
zaakjes achterin prima voor mekaar met Vincent D. als slot op de deur. VVS kreeg enkele kleine
kansjes,maar die waren wel aan Ronald besteed..
VVS werd wat moedeloos omdat ze er maar niet doorheen kwamen en Dess was af en toe op de
counter niet ongevaarlijk.
Nadat de 1e helft redelijk was gevorderd, kreeg Dess op een aantrekkelijke plaats een vrije trap te
nemen. Sjors zet zich achter de bal en de keeper van VVS kan de bal ter nauwernood redden,maar in
de rebound lette Sven goed op en via een "één tweetje"met de lat kopt hij de bal binnen 0-1. VVS is
wat van slag en Dess komt steeds beter voor de dag, wat mooi uitmondde in de 0-2..Een pass van Sjors
naar de ingevallen Matthijs en de koelbloedige jongeling maakt de 0-2... Een onverwachte ruststand
dus: 0-2.
Na de peptalk van onze Arie gingen we er weer fris tegen aan in de 2e helft.. 3 verse krachten werden
ingezet na de rust : Jelle voor Sjors, Ruben Kist voor Marcel en Björn voor Sven. Ook bij de
tegenstander werden er nieuwe spelers ingezet en het voetbal werd ons nu bemoeilijkt door de nare
tegenwind..Dess kwam er nog sporadisch aan te pas en het was dan ook wachten op de
aansluitingstreffer van VVS..Helaas voor de onzen gebeurde dit dan ook 1-2..Het "lot" van Dess leek
bezegeld te zijn, zeker nadat ze direct na de 1-2 direct de gelijkmaker maakten...
Dess was rijp voor de slacht en kon geen vuist meer maken en in mum van tijd werd de stand van 2-2,
naar 5-2 getild in het voordeel van VVS, met daarbij enkele fraaie aanvallen van VVS daarbij...
We waren dan ook wel blij dat Wiegert voor het einde floot...
Helaas mannen hebben we er hard voor gestreden,maar VVS was zeker in de 2e helft een maatje te
groot en dat is zeker geen schande ,daar VVS in de 4e klasse acteert(en boven aan staat) en Dess in de
7e klasse...
Hopelijk kunnen we binnenkort weer aan de bak in de competitie en daarin zijn we nog steeds
ongeslagen mannen...
Tot voetbals.......Barthelomeus
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Het kleedkamer schoonmaken wordt deze maand
verzorgd door de A-junioren.
Op woensdag 3 Maart verwachten wij alle A-junioren om 19.00 uur bij
Dess voor het schoonmaken van de kleedkamers.
Bij verhindering neem even contact met ons op via 06-18917027 om een
andere datum te prikken.
Laurien en Charlotte

Cursus leren signaleren…………

Aanmelden bij Vincent Vermeulen of Afra Appel
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 8
Datum

vertrek

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

10:00

225588 DESS ME1 – Dindua ME2

Anita van Arem

11:15

218705 DESS MD1 – SEW MD1

Gerrie Moolevliet

Zaterdag THUIS
27-feb
27-feb
Zaterdag UIT
27-feb

9:15

10:15

193092 Westfriezen E5 – DESS E1

Thom, Remco Swier

27-feb

12:15

13:15

197107 De Dlokkers D4 – DESS D1

Krijn,Rick

28-feb

11:30

13:00

65755

Anne, Denise, Patricia

28-feb

13:00

14:00

134252 KSV A2 – DESS A1

Zondag UIT
Castricum MA1 – DESS MA1

Jelle

Programma week 9
Datum

vertrek

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

6-mrt
6-mrt

10:00

196863 DESS E1 – ASV 55 E1

Mrtin Bakker

11:15

215895 DESS MF1 – De Blokkers F9

Anita van Arem

6-mrt

13:00

187468 DESS C1 – Andijk C1

Gerrie Moolevliet

Zaterdag THUIS

Zaterdag UIT
6-mrt

9:00

10:00

225590 Kwiek 78 ME2 – DESS ME1

Marloes, Iris

6-mrt

9:15

10:15

215827 De Zouaven F7 – DESS F1

Gijs, Peter

6-mrt

11:00

12:00

185485 VVS 46 MD1 – DESS MD1

Marije

6-mrt

11:00

12:00

197106 Always Forward D4 – DESS D1 Timo, Sonny

7-mrt

12:30

13:30

158985 VZV MA1 – DESS MA1

Zondag UIT
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Aanmelden leerlingen
voor het schooljaar 2010 – 2011
Wordt uw kind voor augustus 2011
4 jaar en heeft u hem/haar nog niet voor de Kraaienboom
aangemeld?
Dit kan tot 1 april aanstaande.
Inschrijfformulieren zijn bij de Kraaienboom, peuterspeelzaal de
Minimolen en bij de Blokkendoos verkrijgbaar.
Wij nodigen u ook van harte uit om kennis te komen maken met
de school.
Op woensdagochtend 10 maart kunt u binnen komen lopen
zonder afspraak tussen 8.30u en 12.15u.
Op maandagavond 22 maart kunt u langskomen van 19.00u tot
20.00u.
Of neemt u anders contact op met de school voor een afspraak:
0229-591408
Namens het team van de Kraaienboom,
John van Bemmelen
directeur De Kraaienboom

OBS De Kraaienboom
Kreek 14
1654 JX Benningbroek
tel: 0229-591408

www.kraaienboom.nlinfo@kraaienboom.nl
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