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21 September 2009

DESS - DWB
Benningbroek, 20 september 2009,
Na twee wedstrijden stond DESS nog steeds met lege handen, tweemaal werd nipt verloren. Het werd
dus tijd voor de eerste overwinning, want het gebeurd niet vaak dat DESS in drie wedstrijden geen
punt haalt. Voor de wedstrijd werden we op gebak getrakteerd door Marinus Zoutendijk, die het met
zijn bedrijf Abovo Media de nieuwe site van DESS mogelijk heeft gemaakt. Op de site www.svdess.nl
kunt u informatie vinden over DESS. Mocht u nog foto’s hebben of mooie verhalen kunnen schrijven
kunt op de site terecht. Ook voor algemene en wedstrijd informatie kan de site bezocht worden.
Voor de wedstrijd werden de rugnummers uitgedeeld, ik kreeg nummer 3. Daar snapte ik niets van, ik
speel nooit met nummer 3!!! Maar wat bleek, nummer 3 moest deze week het wedstrijdverslag
schrijven. Dus jullie kunnen wel raden met welk rugnummer ik volgende week zal moeten spelen….
Dan de wedstrijd, DESS begon sterk en geconcentreerd aan de strijd. Duels werden gewonnen en er
kon vroeg druk gezet worden op de helft van DWB. Victor die met een lichte blessure aan de wedstrijd
begon moest al snel vervangen worden voor Jouke, die toch weer wat speelminuten kon maken. Het
overwicht kan al snel omgezet worden in een aantal goede kansen. Jouke en Vincent werd een aantal
keren goed van achteruit aangespeeld en kwamen vrij voor doel. Echter de scherpte ontbrak om de
score te openen. Na een minuut of 20 lukte het wél om het doel te vinden, Daan legde de bal panklaar
voor Arjen die met een lekker schot de 1-0 binnen schoot. Na de 1-0 drukte DESS door en had de
mogelijkheid de score te vergroten. Het goede spel van DESS zorgde ervoor dat DWB niet in zijn spel
kon komen. Een verwoestend schot van Kistemaker zorgde in de 35ste minuut voor de 2-0. Van 30
meter werd de bal in de linkerkruising geschoten, een schitterende goal.
De tweede helft kende een totaal ander wedstrijdbeeld, DWB kwam fris uit de kleedkamer en wist
DESS direct onder druk te zetten op z’n eigen helft. Duels die de eerste helft werden gewonnen
werden nu verloren. De druk op het doel van Dennis nam hand over hand toe. De bal ging niet meer
rond in de ploeg en DESS probeerde met de lange bal de voorhoede te bereiken. De druk van DWB
hield echter aan, en 5 minuten na de rust werd de aansluitingstreffer gemaakt, 2-1. Na dit doelpunt
nam de druk op het doel van DESS alleen maar toe. DESS was niet bij machten om onder de druk uit
te komen. Al snel werd de gelijkmaker gescoord. Na de gelijkmaker voelde DWB dat er meer in zat
dan een gelijkspel. DESS ging angstig achteruit voetballen. Het middenveld werd overlopen en de
achterhoede liet steken vallen. Dit stelde DWB in staat nog tweemaal te scoren. Eindstand 2-4.
Jammer, een onnodig verlies.
DESS zal zich moeten herpakken van de slechte seizoensstart en ik heb er alle vertrouwen in dat dit
gaat lukken. Er loopt genoeg kwaliteit bij DESS rond om hoog in de 6de klasse te eindigen. Hard
blijven werken met zijn allen, dan komt het allemaal goed.
De tijdelijke nummer 3.

ODESSA

1

Wedstr nr Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

27-9-2009
38617
133714
62428
65148
134169
65761

Knollendam 1-DESS 1
Woudia 3-DESS 2
Berkhout vet2-DESS vet1
DESS DA1-OFC DA1
DESS A1-KSV A2
DESS MA1-SVW27 MA1

37972
139004
62486
64411
134174
65755

DESS 1-Zuidermeer 1
DESS 2-Blokkers 5
DESS vet 1-Berkhout vet1
Medemblik DA2-DESS DA1
Spartanen A2-DESS A1
Catricum MA1-DESS MA1

14.00
10.00
10.30
12.00
14.00
10.00

Mumcuoglu.A.S
9.00
9.30
F.Honhoff
W.Kistemaker
?????

4-10-2009
14.00
11.45
10.00
11.00
14.00
13.00

Meekhof.M.A
Sj.Bontekoning
R.Aay
13.00
12.00

uitslagen 20-09-2009

uislagen jeugd19-09-2009

DESS 1-DWB 1 2-4
DESS 2-DWB 2 4-1
DESS vet1-Zwaagdijk vet 1 2-2
Zouaven DA-DESS DA1 1-2
SSV A1-DESS A1
5-1
VIOS W MA1-DESS MA1 2-1

DESS C1-stGeorge C1 9-1
DESS D1- DWB D1
6-1
DESS MD1-deBlokkers MD2 15-0
DESS E1-Medemblik E6 19-0
DESS F1-st George F1 0-6
De Zouaven E12-DESS E2 2-5
Spartanen ME1-DESS ME1 16-1
Spartanen F6-DESS MF1 1-7

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

Let op: 27 September veteranen om 10.30 uur i.p.v. 12.00 uur (vorige Odessa)
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Agenda:
7 Oktober

2009

19.30uur

Bestuursvergadering

10 Oktober

2009

Klussendag

23 Oktober

2009

Jaarvergadering

31 Oktober

2009

Dorpsveiling

4 November

2009

19.30uur

Bestuursvergadering

2 December

2009

19.30uur

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

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !!
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DESS 2 – DWB 2
Na de benauwde zege vorige week in Hoogwoud mochten we deze week aantreden voor de
derby des derby’s. Namelijk tegen onze buren uit de Weere waar we zoals elk jaar veel
bekenden aantreffen. Na de dramatische wedstrijden van vorig jaar tegen dit team waren we
toch wel gebrand op sportieve revanche. We moesten het helaas doen zonder Robert, Arnold
en Arjen die ons vorige week prima geholpen hadden. Daarvoor in de plaats waren Rob en
Vincent Vriend weer fit en hadden we Rene op de bank die de hele week al ziek was geweest
en dus niet topfit was. Omdat we nu nog maar 11 man hadden werden ook Michel en Vincent
Vermeulen opgeroepen. Zo hadden we dus een luxe van 13 man. Rob hield daarbij Rene op
de bank gezelschap omdat hij pas 30 minuten voor het begin van de wedstrijd kwam
opdraven.
Onder leiding van Edwin Kan werd er afgetrapt en meteen vanaf het begin zaten we er goed
op en ging het spel op en neer met af en toe wat kleine kansjes. Dit resulteerde na een aanval
in een penalty voor ons omdat een verdediger van DWB de bal met zijn hand raakte binnen de
16 meter. Onze specialist Jelle stond helaas buiten het veld maar in Sjors hebben we een
goede vervanger. Hij schoot de bal onberispelijk in de hoek en zo was het een verdiende 1-0.
Helaas voor ons was dit van korte duur aangezien een op het oog ongevaarlijke aanval uitliep
in een doelpunt van DWB en zo gingen we met 1-1 de rust in. We besloten de 2e helft met
hetzelfde team te beginnen om dan Vincent Vermeulen na 10-15 minuten te wisselen zodat hij
zijn taken als voorzitter kon waarnemen aangezien er bezoek was van één van de sponsors.
Dat deze derby altijd beladen is was wel duidelijk aan de felle duels die zich overal op het
veld afspeelde. Zo werd er van beide kanten af en toe wel een tik uitgedeeld maar de scheids
hield alles prima in de hand. Nadat Ruud net buiten de 16 neergehaald werd was het wederom
Sjors die zich meldde om de trap te nemen. Dat was de juiste beslissing want hij krulde de bal
onhoudbaar en met grote precisie in de linkerkruising. 2-1 voor ons. Na deze goal was het tijd
voor onze supersub Rene die de plaats van Sven overnam op het middenveld. Dit was zoals
later bleek een geniale zet van het brein achter ons team : Arie. Na een aanval via de
linkerkant kwam de bal in de voeten van Rene, die daarna met een bekeken lob vanaf de 16 de
keeper volledig kansloos liet. Een beauty die je niet veel ziet op ons niveau. 3-1 voor ons en
bij DWB begon de frustratie wat toe te slaan. Ted Berkhout (wie kent hem niet) was al eerder
gewaarschuwd door Edwin maar dit weerhield hem niet om na een actie even een trap na te
verkopen. Dit leverde hem zijn 2e geel op waardoor het 11 tegen 10 werd. Dit was dus nog
een kwestie van uitspelen voor ons. Uiteindelijk werd de eindstand op 4-1 gezet door
wederom Rene die een prachtige actie van Vincent Vermeulen afmaakte. Een prima wedstrijd
met een prima resultaat. Volgende week helaas een vroegertje in Westwoud maar dat hoort
erbij. Michel, Rene en Vincent Vermeulen bedankt voor het meespelen en we maken graag
nog vaker gebruik van jullie ‘diensten’

#11
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Zouaven Da1 – Dess Da1
Zondag 20 september stond Zouaven Da1 op het programma om te verslaan. Na het gelijkspel
van 13 september, tegen de nr. 2 van vorig jaar, hadden we er alle vertrouwen in. Eenmaal bij
Zouaven aangekomen hezen we ons snel in ons tenue om met de warming-up te kunnen
beginnen. Wat betreft de weersomstandigheden zou het een zware pot kunnen worden
aangezien het een prachtige dag was.
De opstelling luidde als volgt:
Merr
Lisa

Lotte

Kim

Sanne
Juliette

Delia

Charlotte

Noortje
Vera

Michelle

De scheidsrechter vloot af waarna Dess de wedstrijd met een aftrap begon. We waren
gelijkwaardig aan elkaar maar binnen een kwartier stonden we 1-0 achter. Door een handsbal
van Sanne werd de bal op de stip gelegd en na het fluitsignaal raakte de bal het net. Na deze
achterstand werden we flink wakker geschut, want een eerste verloren partij zagen we niet
zitten. We gingen feller de duels in en werkten harder om de bal naar voren te krijgen. Dit
mocht baten want even later scoorde Vera uit een prachtige voorzet van Michelle. Gezien het
spel wisten we dat we dit konden winnen. Merendeels waren we op de kant van Zouaven aan
het spelen en de kansen waren meer voor ons dan voor hen. Door goed doorjagen op de
keeper resulteerde dit op den duur op een 1-2 voorsprong. Na een terugspeelbal op de keeper,
en wat miscommunicatie van de keeper en een speelster, ging Michelle er met de bal vandoor
en gaf de bal voor op Vera. Zij stond voor een leeg doel en profiteerde hiervan. Ik zeg:
Zouaven, bedankt!
In de rust sprak Frank ons verder de moed in. Hoe moeilijk het ook was voor Delia om 2
mannetjes te hebben, ze moest doorgaan. Hoe pijnlijk het voor de geblesseerde Sanne was om
te blijven spelen, ze moest doorgaan. Koste wat het kost moesten we de voorsprong behouden
en met 3 punten richting huis gaan. Na bemoedigende woorden van Frank begonnen we aan
de 2e helft.
Het spel was opnieuw gelijkwaardig en de kansen waren nog steeds voor ons. Echter mocht
dit niet baten, we wisten niet meer te scoren. Daarentegen had Zouaven een goede kans op de
2-2 maar door een pijnlijke redding van de keeper wisten wij de voorsprong te behouden. Een
kwartier voor tijd maakte Anne haar debuut na een half jaar eruit te zijn geweest. We hadden
gehoopt op nog een doelpunt van haar maar na een kwartier klonk het eindsignaal en gingen
we er alsnog vandoor met de winst.
2 wedstrijden gespeeld, 4 punten gepakt, een nieuwe klasse. Goed gedaan meiden! Volgende
week spelen we thuis tegen OFC om 11:45. Bij deze wil ik iedereen uitnodigen om deze
wedstrijd bij te wonen.
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Dess MD1 – de Blokkers MD2
We moesten er om kwart over 10 aanwezig zijn. Eerst nog ff bijkletsen met
een koekie en wat drinken er bij. Een kwartiertje later ging Jelle de
opstelling en de tactiek bespreken. Daarna gingen we naar de kleedruimte
en gingen ons omkleden. Toen we de warming-up gingen doen. Toen
kwam de tegen partij. Ze zagen er sterk uit. We gingen beginnen. Na de
eerste 10 minuten kwam het eerste doelpunt. 1-0 voor Dess. Daarna
kwamen er nog een paar voor Dess. We hadden het dus toen te pakken. We
gingen met 7-0 de rust in. We hadden niks te klagen. Even wat drinken en
de keeper omwisselen. Na de rust kwamen de doelpunten er ook weer.
Er was bijna een tegendoelpunt. Maar gelukkig niet. Nog wat over spelen
en ja hoor en kwam weer een doelpunt. We hadden tot slot gewonnen met
15-0. Goed gedaan meiden!!! Aankomende zaterdag moeten we uit tegen
Vvs 46 MD2. Hopen dat we dat ook winnen:P.
Tot maandag meiden.
Groetjes Marije
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Op een mooie zaterdag ochtend in de week van 19 september moest Dess E2
uit naar De Zouaven E12. We vertrokken om 8 uur in de ochtend en moesten
om 9 uur voetballen. Thijs Swier, Matthijs Mazereeuw en Luuk Bontekoning
moesten rijden(Simon en Clenroy deden niet mee, Simon is op vakantie en
Clenroy heeft een blessure). De jongens waren zoals altijd al klaar en we
gingen met ze allen naar het veld. We begonnen met de warming up, en toen
ging iedereen behalve Joost een rondo doen(rondje en 1 iemand in het
midden). Sam( ik dus ) schoot Joost in. Toen deden we de opstelling. De
achterhoede: Joost op doel. Luuk B, Matthijs en Jacco. Het middenveld: Sam.
En in de voorhoede stonden Thijs en Luuk S. De scheidsrechter floot, en de
wedstrijd was begonnen. De jongens van Zouaven begonnen de aanval goed,
maar de jongens van Dess vechten terug. Toen pakte Luuk B de bal af, hij
schoot hem hard naar voren. De bal kwam bij Thijs in zijn voeten, en schiet
keihard op doel. En hij scoort!!!! De Zouaven trapte af. Dess pakte al snel de
bal af en rende weer op het doel af. Jacco stond helemaal vrij voor het doel.
Thijs schoot de bal over de verdedigers van Zouaven en Jacco kreeg de bal,
Jacco draait om en rent naar de hoek. Daar keer Jacco weer om en schiet! De
bal zat goed in de kruising!!!! Toen floot de scheidsrechter af. De eerste helft
was over. De stand was 0-2. Na lekker wat te hebben gedronken kwamen de
jongens van Dess met goede moed weer het veld opgelopen. Sam stond de 2e
helft op doel. De scheidsrechter floot en de wedstrijd was begonnen. Gelijk
ging Dess in de aanval. De bal kwam gelijk naar Joost en Joost speelt de bal
netjes langs de keeper in het doel. De stand was 0-3. De Zouaven trapt af. Al
snel was Zouaven in de aanval en kwamen recht op het doel van Dess af!! De
bal ging de hoek in en ze gaven een voorzet. Jacco pakte de bal maar die werd
weer afgepakt en ze schoten op nieuw voor het doel. Er stond een jongen
helemaal vrij. Hij krijgt de bal en schiet! En hij scoort. De stand was 1-3. Dess
trapte weer af. Ze gingen in de aanval maar de bal werd afgepakt. Zouaven
ging snel in de aanval en scoorden jammer genoeg. De stand was 2-3. We
voelden de spanning. Maar toen kwam er een aanval van Dess en de bal ging
naar Joost. Hij schiet en hij scoort!!!!!. Gelukkig. De stand was 4-2.
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De Zouaven trapte weer af. Al snel pakte Dess de bal weer af en gingen er
weer van door. Joost had de bal. Luuk B ging mee naar voren. Joost schoot de
bal naar Luuk B en Luuk B schoot de bal naar Thijs. Thijs schiet van ver. De
bal gaat onderkantlat, op het achterhoofd van de keeper zo in het doel!!!! De
scheidsrechter floot de wedstrijd af. Joehoeee!!!! De eindstand is 2-5
Goed Gedaan Jongens!!! We zijn TROTS!!!!
Sam van Diepen ( Chris schrijft de volgende )
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DESS F1 – St. George F1
Vandaag eindelijk de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in een heerlijk zonnetje.
Het team was weer compleet en iedereen is aan zijn vaste plaats gewend. Max was de
trotse aanvoerder (“ik vind dat heel erg leuk, alleen mijn moeder niet zo”) en met 8
tegen 8 hadden we gelukkig maar 1 wissel, want iedereen komt om te voetballen en
wissel staan is dan wel een beetje een straf. Een extra wissel van de E1, aangeboden
door Marijan (die 3 wissels had staan), was dus helemaal niet nodig.
Aangezien onze tegenstanders vorige week met 14-0 hadden gewonnen, rekenden wij
al op een zware wedstrijd, dus alles in de strijd om er wat moois van te maken.
Iedereen was enthousiast en het ging een tijd gelijk op, maar na 20 minuten stonden
we toch 0-3 achter.
In de rust aten we alvast het chocolaatje op, in de hoop op extra energie. De 2e helft
bleef Maico gelukkig op doel; Jeroen werd achter weer goed bijgestaan door Klaas
(die een beetje last van zijn knie had, maar daar was niet veel van te merken) en Vince;
Max, Gijs en Peter waren over het hele veld te vinden; en Daan en Nick probeerden
ons eerste competitiedoelpunt te maken. Aangezien DESS toch wat vermoeid werd,
kreeg Maico het een stuk drukker op doel, maar hij heeft zoveel ballen uit ons doel
weten te houden, echt een topkeeper! De voorhoede en het middenveld kwamen
meerdere keren bij het doel, doch ook St George had een hele goede keeper, dus dit
keer nog geen doelpunt voor ons. Zelfs Klaas ging een keer alleen op het doel af,
echter ook daar zat weer een verdediger tussen. Uiteindelijk werd het 0-6, maar het
was een leuke wedstrijd om naar te kijken.
Tijdens de penalty-serie bleek wederom dat er 2 hele goede keepers waren, want er
werd maar weinig gescoord (2-2).
We hebben a.s. zaterdag een hele vroege wedstrijd: 8.00 uur vertrekken wij naar Spirit
in Hoogkarspel, die vorige week 14-0 van St George hebben verloren, dus wie
weet...komt het eerste doelpunt volgende week. Aan jullie enthousiaste inzet zal het
zeker niet liggen!
Sandra
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Dess MF1- Zouaven.
Zaterdag 12 september onze eerste officiële wedstrijd.
Iedereen was aanwezig. Aangezien de tegenpartij ook over heel veel kleine
voetballertjes beschikte, begon de wedstrijd met 8 tegen 8.
We waren aan elkaar gewaagd. Het was een spannende wedstrijd, zo spannend
dat ik zonder dat ik er erg in had, mijn reserve spelster in had gezet. De coach
van de tegenstanders had gelukkig nog niets in de gaten. Later het spel maar hervat
met 9 tegen 9. Met een eindstand van 4-1 voor de tegenpartij begonnen we aan de penalty’s.
En daar heb ik verschrikkelijk mooie penalty’s gezien.
De penalty’s hebben we met 4-3 gewonnen dus is de winst netjes verdeeld.
Maar de 3 helft onder de douche hebben we glorierijk gewonnen.

Spartanen F6- Dess MF1
Vandaag, onze tweede wedstrijd en wederom tegen vele kleine jongens en 1 meisje.
Op de training hebben we ons probleem van vorige week besproken en het resultaat is daar.
Vol goede moed scoorde we ons eerste doelpunt, dat al snel werd opgevolgd door de 1-1 van de
tegenpartij.
We lieten de moed niet zakken en scoorde met gemak net voor de rust de 2-1. wel net zo lekker.
De rust werd goed benut en met de lovende woorden van de coach stonden we weer fris op het
veld.
In de tweede helft werden er nog heel veel mooie doelpunten gemaakt, maar dat kan ook niet
anders.
Met al die supporters langs de lijn moesten we wel onze stinkende best doen en dat is gelukt
Met een 7-1 overwinning gingen we trots en tevreden onder de “3” douches. Wel wat weinig voor
die
9 geweldige meiden, vonden ze zelf.
De doelpunten dragen we deze wedstrijd op aan onze supporters , de mama van Nika, de oma van
Valarie, de opa
Van Kim en Mariet en de papa van Loïs, bedankt.
Met veel gejuich en gezang werd de stand door Mariet op het uitslagenbord geschreven.
Meiden ik heb genoten van jullie.
Volgende keer lekker thuis tegen de meiden van medemblik.
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Wedstrijdprogramma jeugd

Programma week 39
Datum
vertrek
Zaterdag THUIS
26-sep LET OP
26-sep
26-sep
Zaterdag UIT
26-sep
8:00
26-sep
8:30
26-sep 12:15
26-sep 10:30
26-sep 10:30
Zondag THUIS
27-sep
27-sep

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

scheidsrechter/rijders

11:15
10:00
11:15

154221 DESS MF1 – Medemblik MF1
131300 DESS ME1 – VVS 46 ME1
142210 DESS E2 – Zuidermeer E1

Denise Rood
Anita van Arem
Melany Swier

8:45
9:15
13:15
11:30
11:30

119309
111191
144614
96898
89959

Spirit’30 F7 – DESS F1
ALC E2 – DESS E1
VVS 46 MD2 – DESS MD1
De Blokkers D5 – DESS D1
WSW C1 – DESS C1

Maiko, Max
Klaas, Stef
Floor
Krijn, Marcel
Martin, Jordy, Jelle

10:00
14:00

65761 DESS MA1 – SVW 27 MA1
134169 DESS A1 – KSV A2

Gerrie Moolevliet
W. Kistemaker

Programma week 40
Datum
vertrek
Zaterdag THUIS
3-okt
3-okt
3-okt
Zaterdag UIT
3-okt
8:30
3-okt
9:00
3-okt
8:00
3-okt
8:00
3-okt 10:15
Zondag UIT
4-okt 12:00
4-okt 13:00
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Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

10:00
11:15
13:00

107378 DESS E2– Woudia E4
Mark Vlaar
144615 DESS MD1 – MOC MD1
Anita van Arem
89250 DESS C1 – HSV Sport 1889 C1 Gerrie Moolevliet

9:30
10:00
9:00
9:00
11:15

121253
121139
131508
110497
98102

13:00
14:00

65755 Castricum MA1 - DESS MA1
134174 Spartanen A2 - DESS A1

RKEDO MF1 – DESS MF1
De Valken F3 – DESS F1
Kwiek 78 ME1 – DESS ME1
MOC E3 – DESS E1
WSW D1 – DESS D1

scheidsrechter/rijders

Mandy
Daan, Vince
Anne
Remco, Maurits
Casper, Timo
Patricia,Roos, Lydia
Mike
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