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28 September 2009

Opgelet allemaal! Zaterdag 10 oktober is het weer zover.
KLUSSENDAG op het terrein van SV DESS. Deze dag zal geheel in
het teken staan van het onderhoud aan kantine en terrein.
Wat voor klussen dan? Het pleintje waar de doelen op moeten staan,
moet uitgebreid worden. Er zijn enkele nieuwe reclame borden die
bevestigd moeten worden. Verder zijn er heel wat kleine klusjes die
gedaan moeten worden.
Handig of niet, iedereen is welkom. We beginnen om 9 uur. We gaan er vanuit dan
een ieder die de club een warm hart toedraagt zijn gezicht laat zien. Vele handen
maken licht werk. Bovendien is het nog gezellig ook.
Graag tot dan!
Het bestuur SV DESS
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma

Aanvang Vertrek Scheidsrechter

4-10-2009
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
11.45
10.00
11.00
14.00
13.00

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

11-10-2009
38118
139006
62797
65150
134178
65770

WBSV 1-DESS 1
Spirit30 4-DESS 2
Andijk vet1-DESS vet1
DESS DA1-Zaandijk DA2
DESS A1-Spirit'30 A2
DESS MA1-Zouaven de MA1

14.00
12.00
10.30
11.30
14.00
9.30

Sopjes.P
11.00
9.30
F.Honhoff
W.Kistemaker
?

uitslagen 27-09-2009

uitslagen jeugd 26-09-2009

Knollendam 1-DESS 1 1-2
Woudia 3-DESS 2 2-2
Berkhout vet2-DESS vet1 3-2
DESS DA1-OFC DA1 4-2
DESS A1-KSV A1 4-4
DESS MA1-SVW27 MA1 0-6

DESS MF1-RKEDO MF2 1-1
DESS ME1-VVS46 ME1 0-8
DESS E2-Zuidermeer E1 0-11
Spirit30 F7-DESS F1 0-11
ALC E2-DESS E1
1-8
VVS46 MD2-DESS MD1 3-1
De Blokkers D5-DESS D1 0-7
WSW C1-DESS C1 2-9

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
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Hallo leden, ouders van leden,
Op dit moment zoeken we (nog steeds) een aantal die iets bij DESS willen doen.
Ik sta nu op het punt om met alles te stoppen, omdat al dat werk op mij neer komt.
Dus kom a.u.b. helpen met één van onderstaande taken.
Er zijn genoeg mensen die zeggen je kunt me bellen voor dit of dat. Maar ik ben even
vergeten wie ik kan benaderen. Dus bel me dan a.u.b. nog een keer. Mailen mag ook naar
a.appel@quicknet.nl

DESS zoekt:
Iemand die het schoonmaken regelt. Voor de zondag en de woensdag
Iemand die het kleedkamerschoonmaken regelt.
Iemand die de kleedkamers van de scheidsrechter wil schoon houden.
Iemand die de post kantinebeheer op zich wil nemen. Of de bestellingen doen en de
koelkasten bijvullen.
Dus help DESS, bel Afra Appel 0229-591803 of iemand anders van het bestuur. (Zie colofon
in de Odessa.)

Van de redactie:
Vanaf 7 oktober neemt Roos voor een paar maanden de redactie over.
Uiteraard kunt u uw verslagen enz. mailen naar dess.odessa@quicknet.nl
Maar als u wilt telefoneren met de redactie, bel dan: 06-45414723

ODESSA

3

Agenda:
7 Oktober

2009

19.30uur

Bestuursvergadering

10 Oktober

2009

09.00uur

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
3e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer1 gesponsord door Ruiter Rijwielshop

De volgende ballen worden gesponsord door:
Klaver Video
Breedijk Trucks

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !!
Drie ballen voor de E2 worden gesponsord door Jan Stapel
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Woudia 3 – Dess 2
Op deze vroege zondag ochtend stond de wedstrijd Woudia 3 – Dess 2 op het programma. De
vertrek tijd werd bepaald op 09.00(!) uur s’ochtends en hoewel dit natuurlijk zeer vroeg is,
was bijna iedereen op tijd zijn bed uit om op de geplande tijd naar Westwoud te vertrekken.
Dess 2 was voor deze wedstrijd nog ongeslagen in de competitie dus we waren er op gebrand
om dit een goed vervolg te geven.
Om even voor tienen, de scheidsrechter had er zin in, begon de wedstrijd. Doordat er wat
verschuivingen waren in de opstelling was het wederom wennen aan elkaar en startte de
wedstrijd nogal rommelig voor Dess. Dess was al een aantal keer voor het doel geweest van
de tegenpartij maar wist niet te scoren. Helaas voor ons lukte Woudia dit wel en bij de eerste
de beste aanval wisten zij te scoren en keek Dess tegen een 1-0 achterstand aan. Dess treurde
niet lang om dit tegen doelpunt en ging na de aftrap gelijk in aanval en gelukkig wisten we
binnen enkele minuten de stand weer gelijk te trekken. Dit gebeurde door een mooi
afstandsschot van Jitse Spil die de te ver voor zijn doel staande keeper met een afstandschot
van net buiten de zestien wist te verschalken . Na dit doelpunt wist Dess een groot gedeelte
van de eerste helft te domineren en hieruit resulteerde dan ook de 1-2 van Ruud van Diepen.
Na een paar goede combinaties van Dess en door een goede actie van Ruud zelf wist hij de
keeper te passeren met een schot in de hoek. Helaas wist Woudia er voor rust nog 2-2 van te
maken en gingen we dus met een gelijk spel thee drinken. In de tweede helft probeerde beide
teams de winst er nog uit te slepen. Hierbij was Dess nog een aantal keer gevaarlijk voor de
goal te vinden maar vloog de bal er niet in. Aan de andere kant had Woudia ook nog een
aantal zeer goede kansen maar gelukkig vloog ook daar de bal er niet in en werd de wedstrijd
afgefloten met een 2-2 eindstand.
Toch weer een puntje mee naar huis en nog niet verloren dit seizoen in de competitie.
Aanstaande zondag komt De Blokkers bij ons op bezoek. Laten we er voor gaan zorgen dat
we deze partij in winst om gaan zetten en dat de drie punten in Sijbekarspel/Benningbroek
blijven!
#5
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DESS DA1 – OFC DA1
Zondag 27 september, de dames van OFC stonden op het programma. Iedereen
was volgens mij bijgekomen van Guus, en hadden er allemaal zin in. We hadden dan
ook maar besloten om gewoon te gaan winnen vandaag. Opstelling ongeveer
hetzelfde als vorige week, en dus niet heel verrassend.
Marleen
Lisa
Juliëtte

Lotte
Sanne
Delia

Kim
Noortje
Charlotte

Vera

Michelle

De wedstrijd begon, voor mijn gevoel, niet helemaal lekker. We waren nog niet
helemaal wakker. Na een minuut of 20 kregen we (na een overtreding?..) een
penalty tegen. Helaas was Marleen net niet groot genoeg om hem tegen te houden.
0-1 achter, trainer boos en teleurgesteld, maar we gingen gewoon door. In de eerste
helft hebben we zeker wel wat kansen gehad, maar niet benut en gingen we dus met
een achterstand de rust in.
Tweede helft wat veranderingen, Lotte onze trouwe laatste vrouw werd zomaar op
een ander plekje gezet, mid-mid. Eliane en Lisa hielden het achter lekker dicht en
Sanne werd spits gezet. Anne maakte haar come-back als rechtsbuiten: topper! Om
gelijk even te laten zien dat ze terug was, maakt ze de bal die Eliane op het doel
schoot, mooi af → 1-1! We kregen alweer wat meer hoop en begonnen feller te
spelen. De tegenpartij dacht dit ook en Lisa werd flink hard onderuit gehaald! Lisa
eruit, Sanne terug naar achteren en Vera weer als rechtsbuiten. In de tweede helft
hadden wij duidelijk meer kansen, maar die erin schieten blijft toch lastig.. Vrij snel na
de 1-1 kreeg Vera een mooie bal door het midden en maakt die vervolgens af, 2-1.
Lotte wou even laten zien dat ze niet alleen een ontzettend goede laatste vrouw is,
maar ook een goede middenvelder door én haar man onwijs te irriteren door gewoon
goed te voetballen én door gewoon even die 3-1 en die 4-1 te maken. Lot, onwijs
mooie goals! Helaas kreeg de tegenpartij ook een paar kansjes, waarvan er één
benut werd, 4-2. Tegenpartij werd steeds feller en fanatieker en dit pakte niet echt
goed uit: geel voor het zeiken op de scheidsrechter.
Drie punten gepakt en volgende week uit tegen Medemblik.
#5, Vera
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Dess A1 VS KSV A2
Na een halfjarige zomerstop is uw verslaggever er weer om verslag te doen van afgelopen
zondag. De weken hiervoor was geen aanleiding om iets over te schrijven vanwege slechte
prestaties en een partijdige scheidsrechter!
Het team dit jaar is wel wat veranderd qua vormgeving, we hebben een nieuwe trainer/ coach
namelijk Arjen Ligthart en ook is er een nieuwe keeper aangetrokken namelijk Menzo Rood,
via een mega transfer is hij van Spartanen naar Dess gekomen. Helaas hebben wij afscheid
moeten nemen van Glenn, Wayne en Vincent. Glenn zag er geen heil meer in, Wayne ging
voor een transfer naar MOC en Vincent ging zijn talenten benutten in de selectie.
Afgelopen zondag moest het dan toch echt gebeuren, er moest gewonnen worden!
We begonnen meteen vel en dat zorgde gelijk al voor de nodige kansen,Mathijs wist daarvan
een te benutten en stonden we gelijk 1-0, gevolgd door Björn die nog even de 2-0 er prachtig
in schoot. Toen gebeurde er een dramatisch ongeval in het zestien meter gebied, uw
verslaggever kreeg de bal in de handen geschoten, zodat we een penalty tegen kregen 2-1. Een
zwarte bladzijde in de geschiedenis van uw verslaggever. Een paar minuten later werd het nog
erger namelijk 2-2.
Maar we gaven niet op en dat resulteerde in de tweede helft tot aanvallend voetbal en kwamen
we via Björn weer op voorsprong 3-2 wat een held! Waarop KSV gelijk een weerwoord had
en de 3-3 erin knalde. En toen gebeurde er iets op het veld waar nog lang over na zal worden
gepraat, Mike gaf een prachtige pass op links naar Richard die hem er onherroepelijk in
poeierde! 4-3. We dachten dat hiermee de zege beklonken was, maar helaas vlak voor tijd
werd het toch nog 4-4 en was onze droom aan diggelen.
Volgende week moeten we uit tegen Spartanen, ik roep iedereen hier mee op om mee te
reizen naar Wognum. Om Dess A1 naar de overwinning te schreeuwen en daarmee de
aartsvijand te verslaan en met opgeheven hoofd weer terug te keren naar Sijbelbroek.
Uw verslaggever: Tom Beuker
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VVS MD1 – Dess MD1
Het was best een belangrijke wedstrijd want als we dit wonnen stonden we
eerste. In de kleedkamer eerst even onze tactiek bespreken en daarna dik
winnen natuurlijk!!! De 1e helft kregen we best veel kansen maar ze gingen er
maar niet in maar ondertussen gingen er voor VVS wel wat in. Aan het einde van
de 1e helft stond het 2-0 voor VVS.
Maar in de rust gingen we nog even een teambespreking doen want dit moesten
we natuurlijk winnen!!! De 2e helft gingen we er weer tegenaan. Deze keer wel ff
beter maar jammergenoeg ging er weer een tegendoelpunt in nu zette Dess echt
alles op alles. De bal werd naar voren gespeeld en daar kwam Floor en die schoot
hem mooi in het doel!!!! Aan het einde van de wedstrijd stond het 3-1 voor VVS
iedereen baalde wel maarjaa… volgende keer beter meiden!!!!
Groetjes Sanne
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Na een tweetal toernooien gewonnen te hebben en ook de eerste tweecompetitie
wedstrijden mocht de E1 het vandaag tegen de E2 van ALC opnemen.
Vorige week moesten we tegen Medemblik en die wedstrijd werd met 19-0 gewonnen.
Nu is winnen niet verkeerd alleen als er geen of weinig tegenstand is dan heeft eigenlijk
niemand er wat aan. De tegenstander laat het hoofd hangen en de bovenliggende partij gaat
het te makkelijk af zodat samenspel ook moeilijker wordt omdat men soms voor eigen
succes gaat. Nu waren de berichten dat er ook enkele sterke broeders in de poule zaten
waarvan ALC er een van was.
Met een bijna voltallig team en een nieuwkomer in de persoon van Barney gingen we vroeg
op pad. Doordat er een afbericht was hadden we gelukkig precies genoeg tenues voor
iedereen en konden we gaan beginnen aan de wedstrijd.
Op deze mooie zaterdag hoopten we op een echte krachtmeting met de buren uit Abbekerk.
Ook nu bleek echter onze tegenstander weer een maatje kleiner dan de boys uit
Sijbekarspel, maar goed grootte zegt niet alles dus we waren benieuwd.
Het spel ging in het begin op en neer en ALC voetbalde lekker mee maar als het op duels
aankwam dan had DESS de overhand. Onze E1 was net iets feller en schakelde bij
balverlies goed om en zo kon Stef na een mooie voorzet de 0-1 aan tekenen.
Er werd goed gecombineerd en een aantal mooie voorzetten werden vanaf de zijkant
gegeven. ALC wilde wel maar kon geen vuist maken zodat we met een 0-5 voorsprong de
rust ingingen.
Na rust wilde Huub graag op doel omdat hij een pijnlijke enkel had opgelopen en wisselde
dus met Maurits van plek.
De tweede helft werd er iets minder geconcentreerd gespeeld en waren enkelen er niet
helemaal bij. We moesten de jongens nu echt bij de les houden want de tegenstander kreeg
toch enkele kansen en een daarvan ging in het doel bij Huub.
Dess zette weer even aan en trok de wedstrijd naar zich toe waardoor er door ons nog
driemaal werd gescoord en de eindstand 1-8 werd.
We hebben goed gespeeld met de E1 maar misschien moeten we maar eens kijken of we in
een andere poule moeten want zoals ik al zei, winnen is leuk maar als het te gemakkelijk
gaat dan worden we zelf ook niet beter van.
Bauke Alkema
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Verslag DESS E2 - Zuidermeer.

26 september 2009

Vandaag moesten de jongens thuis voetballen om 11.15 uur, maar ik werd al om 9.30uur
gebeld door Anita dat de tegenpartij al aanwezig was, aangekleed en wel, en of we nu
misschien eerder konden spelen. Alle jongens gebeld dat we nu om 10.30uur gingen
voetballen.
We moesten er flink tegenaan, we hadden doorgekregen dat het een zware wedstrijd zou
worden, want Zuidermeer had met 12-0 gewonnen van onze vorige tegenstander en wij
hadden daar gewonnen met 5-2.
Joost op doel, Luuk B, Jacco en Mathijs achter, Klenroy en Luuk S in het midden en in de
spits Sam en Thijs. Simon deed niet mee want hij was nog op vakantie.
De jongens gingen van start maar het bleek nog erg moeilijk om de bal naar voren te krijgen.
De verdediging had een veel werk te doen want we hadden weinig balbezit. Sam en Thijs
probeerden het wel maar het lukte gewoon niet. Zuidermeer had een paar grote jongens in het
veld, volgens mij geen E-spelers maar D-spelers. Deze twee jongens hadden veel balbezit en
zo stond het al gauw 0-1, 0-2, 0-3 en 0-4. Joost had nog een paar mooie reddingen en goed
verdigend werk van Luuk B maar met de rust stond het toch 0-5.
Na de limonade ging Sam op doel en Joost in de verdiging. Sam kon ver uitschieten zodat de
bal makkelijker naar de andere kant van het veld ging. Mathijs en Thijs probeerden door te
dringen maar kwamen toch kracht te kort. We bleven ons best doen maar het werdt 0-6, 0-7,
0-8. Ik was de tel een beetje kwijt maar uiteindelijk verloren we met 0-11.
Allemaal hard gewerkt maar winnen zat er niet in, maar we bleven ons best doen tot het eind
en dat vind ik klasse van de jongens.
Met pentalty's schieten gingen er bij ons twee in het doel. Door Zuidermeer werden ook maar
twee penalty's raak geschoten, dus dat ging wel gelijk op
Een aantal toeschouwers had gezien dat er twee grotere jongens van Zuidermeer meteen na de
wedstrijd weggingen en dus niet met de pentalty's meededen. Dat waren ook de jongens die
bijna alle doelpunten gemaakt hebben.
Misschien waren zij wel expres zo vroeg gekomen om deze twee jongens mee te laten spelen
en dat zij daarna meteen weer weg moesten voor een wedstrijd met hun eigen elftal.
Als dat zo is dan vind ik het zeer onsportief om zo je team te laten winnen.
Anders waren ze maar met zes spelers geweest en was het mischien meer een gelijkwaardige
wedstrijd geweest.
Volgende week thuis om 10.00 uur tegen Woudia.
Groeten Monique.
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Sc Spirit '30 F7 – DESS F1
Een hele vroege zaterdagochtend deze week, om 8.45 uur moesten we in Hoogkarspel
voetballen. Spirit stond na 2 wedstrijden onderaan in de competitie, en wij op de plek
daarboven. Spirit had echter wel al een aantal doelpunten gemaakt, en wij stonden nog
“droog”. Tijd om daar verandering in te brengen. We misten Jeroen en ook Sjoerd kon
vandaag niet mee. Maico begon op doel en Klaas en Vince moesten het achter samen doen.
Wel kregen zij steun van het middenveld, bestaande uit Max, Peter en Gijs. Aanvoerder
vandaag was Daan, die samen met Nick in de spits stond. Aangezien Spirit maar 7 jongens
had, hadden wij 1 wissel.
De eerste 5 minuten ging het spel nog redelijk op en neer, en stonden er af en toe een paar
jongens van Spirit vrij voor ons doel, maar gelukkig wist Maico knap zijn doel schoon te
houden. Nadat Nick het eerste doelpunt erin schoot, kwamen wij meer op dreef en al snel
volgden er nog 3 doelpunten van Nick (de 2e uit een corner van Max), en wist ook Max een
keer te scoren.
Van te voren was afgesproken dat Max als reservekeeper de 2e helft op doel zou gaan, maar
die zag daar in de rust toch vanaf. Vince en Klaas boden aan om te keepen, maar Maico bleef
toch op doel.
De 2e helft was bijna eenrichtingverkeer naar het andere doel toe. Nick begon met een fraaie
lob over de keeper en Daan knalde er ook een mooi doelpunt in. Daarna scoorde Nick z'n 2e
hattrick. Als er al een bal onze kant op kwam, dan hielden Gijs en Peter die meestal tegen en
gingen ze weer richting het andere doel. Vince schoot alle ballen ver naar voor en Klaas wist
met zijn slidings ook de ballen bij ons doel weg te houden. Max had de eer om het elfde en
laatste doelpunt te maken.
Maico heeft dus echt geen bal gehad de 2e helft, maar de penalty-serie kwam er nog aan.
Daarin liet Maico zien echt een hele goede keeper te zijn, want hij hield maar liefst 6 penalty's
tegen! Bovendien schoot hij zijn eigen penalty raak, evenals Max, Nick en Vince. Misschien
moeten we voortaan altijd zo vroeg voetballen?!
Sandra
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Meiden wat een wedstrijd. We hebben helaas de punten moeten verdelen maar we
Zouden het verdient hebben om te winnen.
De coach is super trots op jullie, jullie hebben zo hard gewerkt.
Bij aanvang zag ik de meiden van medemblik al lopen en dacht “ dit wordt een zware
klus”.
Maar mijn meiden waren wel iets kleiner maar veel beter.
Er werd gevochten om de bal met het resultaat dat Mandy ons doelpunt scoorde.
Zo gingen wij de rust in, met een lekkere borrel en een blauw pepermuntje van de coach
Waren we klaar voor de tweede helft.
Net zo spannend als de eerste, dit is niet goed voor je, het kost je een paar jaar van je
leven.
Daar kwam het tegendoelpunt, ze hadden gewoon geluk.
Met deze eindstand floot de scheidsrechter af.
Het feestje ging nog even onder de douche verder.
Met een roze koek (helaas zonder slagroom vond Mirthe) voor de
overwinning werd de stand trots op het bord geschreven.
Volgende week lekker vroeg tegen de meiden van rkedo.
De meiden trainen voortaan op de donderdag ( 17.15 tot 18.15 als ik het goed onthouden
heb)
De woensdag vervalt hier door.
Groeten Jolanda

Persbericht
Beste Dorpsgenoten,
Peuterspeelzaal “ De Minimolen”, organiseert op vrijdagavond 2 oktober van 19.00 uur tot
21.00 uur een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Deze vindt plaats in dorpshuis “De Vang”,
via de ingang van de peuterspeelzaal. Entree is gratis.
Er is van alles te koop op het gebied van baby’s en kinderen tegen spotprijzen.
Ook voor de grootouders en oppasouders zijn er handige spullen en leuk speelgoed.
U kunt uw kleding en speelgoed zo inbrengen en de opbrengst geheel ten goede van de
peuterspeelzaal laten komen of u kunt er zelf ook wat aan verdienen en 50 % van de
opbrengst van de kleding aan de peuterspeelzaal te laten doen toekomen. Wanneer u deze
artikelen via ons wilt verkopen en wilt delen in de opbrengst, dan dient u deze te voorzien van
een sticker met daarop uw postcode, huisnummer en de verkoopprijs. Het terughalen van de
niet verkochte spullen en het ophalen van het geld is zaterdagochtend tussen 10.00 en 11.00
uur. Als u er voor kiest de kleding te schenken aan de peuterspeelzaal, dan kunt u deze vanaf
nu inleveren tijdens speeluren op de Minimolen van 8.30 tot 11.30 uur. (Dinsdags gesloten)
Niet verkochte artikelen hoeft u dan niet meer op te halen.
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TRAINING-SCHEMA DESS - SEIZOEN 2009/2010

Dag:

Team

Tijd

Trainers

Maandag

D1
E1/E2/ME1
MD1

17.30 – 18.30
18.45 – 19.45
18.45 – 20.00

Roland
Gerrie/Anita
Jelle/Joost

Dinsdag

Keepers E/F
C1
Dames 1
Senioren

18.00 – 18.45
18.30 – 19.30
18.45 – 20.00
20.00 – 22.00

Sjoerd/Maarten*
Vincent/Ruben
Frank
Nico

Woensdag

Mini’s
D1
E2
MD1
ME1
MA1
A1
Veteranen

16.45 – 17.30
17.00 – 18.00
17.45 – 18.45
18.00 – 19.15
19.00 – 20.00
19.15 – 20.30
20.00 – 21.30
20.00 – 21.00

Jolanda
Roland
Chris/Sam
Jelle/Joost
Jan
Jelle/Joost
Arjen

Donderdag

MF1
F1
E1
C1
Dames 1

17.15 – 18.15
18.15 – 19.15
18.15 – 19.15
19.30 – 20.30
19.30 – 20.45

Sanne/Sharon
Sjoerd/Jelle K.
Niek/Björn
Vincent/Ruben
Frank

Vrijdag

MA1
Dames vet.
Senioren +
A1

18.45 – 20.00
19.00 – 20.00

Joost

20.00 – 21.30

Nico/Frank B.

* Keepers worden persoonlijk benaderd, wanneer de training begint.

Woensdag 7 oktober (voor de zeventallen) en woensdag 14 oktober (voor de elftallen) vindt
in de Dess-kantine een jeugdtrainers-evaluatie-bijeenkomst plaats.
De coaches/begeleiders zijn hierbij ook uitgenodigd.
De bijeenkomst is van 19.00 tot 20.45 uur, maar je mag ook een gedeelte van deze tijd komen,
omdat bijvoorbeeld een en ander niet strookt met je eigen trainingstijd
Wie verhinderd is, wordt verzocht dit even te melden.
Hessel Gerssen (591756) en Anita van Arem (599033)
En alvast voor de agenda:
Het Dirk Broers jeugdtoernooi, ook wel bekend als 4 tegen 4 toernooi, is ook dit jaar in de
Herfstvakantie en wel op woensdag 21 oktober.
Wie wil helpen is welkom (Anita van Arem: 599033)

ODESSA
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Wedstrijdprogramma jeugd
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 11:30
4-okt 13:00

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

10:00
11:15
13:00

107378 DESS E2– Woudia E4
144615 DESS MD1 – MOC MD1
89250 DESS C1 – HSV Sport 1889 C1

Mark Vlaar
Anita van Arem
Gerrie Moolevliet

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

121253
121139
131508
110497
98102

Mandy
Daan, Gijs
Anne
Remco, Maurits
Casper, Timo

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

Patricia,Roos, Lydia
Mike

Programma week 41
Datum
vertrek
Zaterdag THUIS
10-okt
10-okt
10-okt
10-okt
10-okt
Zaterdag UIT
10-okt 8:00
10-okt 10:15
10-okt 12:30
Zondag THUIS
11-okt
11-okt

ODESSA

Tijd

Wed.nr. Wedstrijd

10:00
10:00
11:15
11:15
13:00

118912
107377
154248
144616
99438

9:00
11:15
13:30

109103 De Zouaven E11 – DESS E2
131533 Victoria O ME1 – DESS ME1
89953 Zwaagdijk C1 – DESS C1

Luuk S, Simon
Mirthe
Mark V, Chris, Laurens

9:30
14:00

65770 DESS MA1 – Zouaven de MA1
134178 DESS A1 – Spirit’30 A2

W. Kistemaker

DESS F1 – West Frisia DP F6
DESS E1 – Victoria O E7
DESS MF1 – Kwiek 78 F5
DESS MD1 – SEW MD1
DESS D1 – Medemblik D3

scheidsrechter/rijders
Kees Wagemaker
Jelle van de Berg
Maarten Gorter
Marijke Appel
Anita van Arem
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