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Wedstr nr

Wedstrijdprogramma

37969
139039
62497
64135
158985

7-3-2010
DESS 1-Knollendam 1
DESS 2-Woudia 3
DESS vet1-KGB vet 1
OFC DA1-DESS DA1
VZV MA1-DESS MA1

38907
139052
62415
65147
134258
159050

14-3-2010
WSW 1-DESS 1
Blokkers de 6-DESS 2
Berkhout vet1-DESS vet1
DESS DA1-SEW DA1
DESS A1-Spartanen A2
DESS MA1-Medemblik MA1

Aanvang

Vertrek Scheidsrechter

14.00
11.45
12.00
13.30

14.00
12.00
10.30
11.45
14.00
10.00

Jansen.E
Sj.Bontekoning
W.Kistemaker
12.30

Wannet. W.B.M
11.00
9.30
F.Honhoff
W.Kistemaker

uitslagen 28-02-2010

uitslagen 27-02-2010

DESS 1-WBSV 1
afgelast
DESS 2-Spirit30 4
afgelast
DESS VET1-Berkhout vet2 afgelast
Zaandijk DA2-DESS DA1 afgelast
KSV A2-DESS A1
afgelast
Castricum MA1-DESS MA1 2-1

Blokkers D4-DESS D1
Westfriezen E5-DESS E1
DESS MD1-SEW MD1
DESS ME1-Dindua ME2

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

3-3
1-5
3-1
2-2

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
Kijk ook op: www.svdess.nl
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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

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 Jan Visser
7e wedstrijdbal: DESS1 - Knollendam1 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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DESS ME1 – Dindua ME2
Na een maandje in de zaal en vele afgelastingen mochten onze meiden eindelijk weer eens
gewoon op het veld voetballen. Volgens mij hadden ze er ook weer echt zin in.
Na een najaarscompetitie zonder winst, keken we echt uit naar deze nieuwe pool. Als het goed
is worden het nu leuke wedstrijden en wie weet kunnen we er zelf nog wel eentje winnen!
Op deze natte en koude zaterdagochtend hebben we in elk geval een begin gemaakt en gezien
dat als we ons best doen er echt wel kansen zijn voor ons.
Een paar meiden hadden nog een beetje de gabberweek in de benen en waren nog een beetje
moe, maar daar hebben we weinig van gemerkt in deze wedstrijd.
In de verdediging stonden als vanouds Karlijn en Tess weer helemaal op scherp en hebben er
zeker voor gezorgd dat Amy het niet echt druk had op doel. Op het middenveld werd voor
elke bal gestreden door Margot, Iris, Marloes en Lisa. Al heeft Lisa ook haar kwaliteiten
mogen bewijzen in de aanval vandaag en heeft Iris ook op deze positie ingevallen. Voorin
stonden Anne en Myrthe op scherp en probeerde zoveel mogelijk richting het doel van de
tegenpartij te lopen. Dit lukt Myrthe 2 keer vandaag met als resultaat 2 doelpunten!!!! Helaas
lukte het de tegenpartij ook om 2 doelpunten te maken, al was er eentje met een beetje dank
aan de scheidsrechter die in de weg liep toen de uittrap van Amy niet helemaal ging zoals
bedoelt. Maar maakt helemaal niets uit, we hebben eindelijk een punt gehaald!!!!! Ook wel
een beetje leuk voor de tegenpartij, zij hadden een zelfde competitie gehad als wij. Al had ik
het natuurlijk veel leuker gevonden als wij gewonnen hadden. Wij waren eigenlijk wel een
klein beetje beter…
Volgende week spelen we uit tegen Kwiek ME2, die kennen we al wel een beetje. In het
najaar hebben we leuke wedstrijden gespeeld tegen Kwiek ME1. Dus wie weet nemen we
volgende week de winst mee naar huis.
Meiden tot zaterdag enne zoals beloofd zal ik dan trakteren op wat lekkers!
Angelique
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Westfriezen E5 - DESS E1

1-5

zaterdagmorgen een misserig weertje maar een leuk gezellig team. op maurits stet en bauke na
vertrokken we naar zwaag.daar aangekomen en omgekleed ontdekte wedat het kunstgras was
jammer maar helaas. De wedstrijd begon na een wat moeizame start met 1-0 in ons nadeel
want het eerste tegendoelpunt ging er snel in, werden de dess kanjers wakker en stond het met
de rust 2-1 voor ons. na de limonade en weer inmiddels warme handen en voeten ging het als
een raket met als uitslag 5-1 voor ons. De penalties gingen ook weer lekker en werdt er goed
gekeept door barney wat hij overengs de hele wedstrijd goed deed. verder speelde het hele
team heel goed er werdt goed overgespeeld het was een leuke pot,alleen ja daar gaan we weer
met veel geschreeuw en bombarie de kleedkamer in de ene helft van het team was al een
poosje klaar met douchen en aankleden en dan moet de andere helft het verzieken met klieren
in de kleedkamer met alle gevolgen van dien erg jammer jongens dat een leuke wedstrijd zo
moet eindigen zo raakt de lol er echt wel een beetje af om te choachen en te spelen voor jullie
medespelers. ik hoop dat de volgende wedstrijd iets gezelliger gaat en niet weer zo als
vandaag want nogmaals zo is het niet leuk.
groetjes marijan
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Wedstrijdprogramma jeugd
Programma week 9
Datum
Zaterdag THUIS
6 mrt
6 mrt
6 mrt
Zaterdag UIT
6 mrt
6 mrt
6 mrt
6 mrt
Zondag UIT
7 mrt

vertrek

Datum
Zaterdag THUIS
13 mrt
13 mrt
13 mrt
13 mrt
Zaterdag UIT
13 mrt
13 mrt
13 mrt
Zondag THUIS
14 mrt
14 mrt

vertrek

Tijd Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

10:00 196863 DESS E1 – ASV 55 E1
11:15 215895 DESS MF1 – De Blokkers F9
13:00 187468 DESS C1 – Andijk C1

Martin Bakker
Anita van Arem
Gerrie Moolevliet

9:00
9:15
11:00
11:00

10:00
10:15
12:00
12:00

Marloes, Iris
Gijs, Peter
Marije
Timo, Sonny

12:30

13:30 158985 VZV MA1 – DESS MA1

225590
215827
185485
197106

Kwiek 78 ME2 – DESS ME1
De Zouaven F7 – DESS F1
VVS 46 MD1 – DESS MD1
Always Forward D4 – DESS D1

Roos, Lydia, Joy

Programma week 10
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Tijd Wed.nr. Wedstrijd
10:00
10:00
11:15
12:45

9:45
10:30
10:30

213062
199963
225592
184124

DESS F1 – Woudia F2
DESS E2 – Westfriezen E8
DESS ME1 – Twisk TSV ME1
DESS D1 – De Zouaven D4

scheidsrechter/rijders
Maartje Langedijk
Gerrie Moolevliet
Denise Rood
Anita van Arem

10:45 185491 SEW MD1 – DESS MD1
11:30 182064 Westfriezen C2 – DESS C1
11:30 218090 KGB F7 – DESS MF1

Mariska
Jacob,Kees,Mark S
Myrthe

10:00 159050 DESS MA1 – Medemblik MA1
14:00 134258 DESS A1 – Spartanen A2

Wieneke, Rosan, Melany
W. Kistemaker
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