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     12 december 2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Een berichtje van de familie Huisman over Nico. 
  

 
Nico werd de afgelopen week steeds afwisselend in lichte en diepe slaap gehouden en lag 
aan de beademing. Ze hebben nu een gaatje gemaakt in zijn hals waardoor hij werd 
beademend en waarmee er slijm wordt afgezogen, omdat er steeds zoveel slijm in papa's 
longen zat waardoor de longontsteking steeds aanbleef. Verder had hij koorts, 
voorhoofdsholteontsteking en bloedvergiftiging. Al met al is/was hij gewoon doodziek...... 
  
Maar nu is er wat veranderd in de situatie van Nico. De ontstekingswaarden namen in de 
loop van de week wat af, omdat hij nu gerichte antibiotica krijgt tegen alle ontstekingen in 
zijn lichaam. Ook zakte de koorts iets en werd hij soms licht slapend gehouden, waardoor hij 
vaak zijn ogen opendeed en probeerde te praten, wat helaas niet kon door al die buisjes in 
zijn hals. Nico is nu weer geheel wakker en kan zelf weer ademen en de koorts en 
longontsteking zijn afgenomen. Verder kan hij weer praten (soms wat schor), en had hij al 
even in een rolstoel gezeten. Zijn armen doen het steeds iets meer, de rest van zijn lijf nog 
nauwelijks. Hijzelf iss afwisselend blij en verward en soms ook boos over wat hem allemaal is 
overkomen en beseft het allemaal nog amper. Hij heeft ook best wat pijn, waarvoor hij weer 
wat pijnstilling krijgt. 
  
Verder moeten we nu weer afwachten en hopen dat hij gauw de goede kant op gaat, al is dit 
voor het moment alvast een mooie stap in de goede richting voor hem.  
Hopelijk wordt hem vanaf nu meer ellende bespaard en herstelt hij voldoende om binnenkort 
aan zijn revalidatie te beginnen.......... 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 

18-12-2011 

veld tijd  wedstrijdnr wedstrijd Scheidsrechter/ rijders 

A 14:00  164059 DESS Da1 – KGB Da2 Liesbeth Huisman 

A 10:00  73178 DESS Da2 – Always Forward Da3  

A 12:00  71465 DESS B1 – st George B1  Wiegert Kistemaker 

Uit Tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd  

 11:00 10:00 54965 Winkel 2  – DESS 2  

 
  
 
     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uitslagen zondag 11-12-2011  

 DESS 3 – Hollandia 5 0-5 

Nieuw Niedorp Da2 - DESS Da2  0-9 

DESS B1 – KGB B1 9-1 

Uitslagen zaterdag  10-12-2011  

SSV E5 – DESS E1 0-6 

Hollandia C2 - DESS C1 1-1 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

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: 

      
     
  8 januari          2012 Nieuwjaarswedstrijd 
 
11 januari          2012 Bestuursvergadering 
   
  8 februari         2012 Bestuursvergadering 
 
14 maart            2012 Bestuursvergadering 
   
  4 april              2012 Bestuursvergadering 
   
  9 mei               2012 Bestuursvergadering 
   
  6 juni               2012 Bestuursvergadering 
 
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 13 dec 2011 Dinsdag 10 jan 2012 Dinsdag 07 febr 2012 Woensdag 07 mrt 2012 

Vincent Vriend Frederik van der Ven Jelle van Yperen Benjamin Stiel 

Rubel Kool Marco Appel Joost Scholten Dirk-Jan Doodeman 

Ruben Kistemaker Max van Schagen Robert-Jan Wit Mathijs Spijkerman 

Sjors Munster Mathijs Wit Sven Frieswijk Patrick Huisman 

Richard van Diepen Kris Vlaar Lisandro Victoria Jelle Walma 

Robert Borg Joey Vriend Jan Keeman Jaap Worp 

Sjaak Mulder André Appel Marco Kremer Cliff Bean 

Roland Bontekoning Michel Boon Chris Keesom Anthony Molina 

Jacob Bakker Jelle van de Berg Laurens Groot Sjoerd Beuker 

Niels Kuip Mark Vlaar Martin Bakker  
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Vandaag de kampioenswedstrijd, als deze gewonnen wordt, is de E1 niet meer in te 

halen. Helaas moest Vince zich ziek afmelden, en ook Klaas bleek niet helemaal fit, 

maar hij ging gelukkig wel mee. Bij DESS was alles al afgelast, maar gelukkig werd er 

in Stompetoren wel lekker gevoetbald. SSV stond laatste en had nog geen wedstrijd 

gewonnen, maar dat zegt niet altijd alles. Zoals bijna elke wedstrijd werd er weer 

voortvarend begonnen. Omdat Vince er niet was, schoof Jeroen door naar het 

middenveld en zijn eerste voorzet werd meteen binnen geschoten door Nick. Daarna 

bleef het een tijdje rustig, DESS viel wel aan maar scoorde even niet en SSV viel ook 

wel aan, maar kon geen knap schot op het doel van Maico geven, omdat Ramon, Klaas 

en Maarten er elke keer weer goed tussen zaten. Gijs zette DESS weer op het goede 

spoor en scoorde, waarna ook Nick nog 2 keer raak schoot.  

Eigenlijk wilde Maico de 2e helft wel voetballen, want hij had het best koud gekregen. 

Maarten bood zich aan als keeper, maar na wat twijfelen besloot Maico toch op doel te 

blijven staan. Gelukkig stond hij dit keer wel lekker in het zonnetje, maar veel kreeg 

hij weer niet te doen. Ondanks zijn misselijkheid wist Klaas het bijna tot het einde toe 

vol te houden, en hij heeft evengoed lekker mee gevoetbald. Zijn vader was dan ook 

aan het filmen, dus dat was natuurlijk nog een extra stimulans. De keeper van SSV was 

de 2e helft lekker op dreef, want er werd wel veel op doel geschoten, maar ondanks het 

af en toe aardige spel wilde de bal er toch niet in.  Tot 2 minuten voor tijd: eerst schoot 

Gijs raak en vervolgens onderschepte Max de aftrap van SSV en ging er als een speer 

vandoor. Hij frommelde zich overal doorheen en schoot mooi in. Hij had nog niet 

gescoord vandaag, en dat kon toch echt niet! Ook de penalty's gingen deze keer heel 

goed; bijna iedereen schoot raak, en Maico wist de meeste penalty's van SSV weer 

mooi te stoppen. 

Door deze overwinning is DESS E1 najaarskampioen geworden, met hele nette cijfers: 

1. DESS E1  9 gespeeld  27 punten  doelsaldo: 59-14 

2. VVS E4  8 gespeeld 21 punten  doelsaldo: 34-23 

3. Always Fw E5 10 gespeeld 21 punten  doelsaldo: 48-31 

4. Spartanen E4  11 gespeeld 20 punten  doelsaldo: 50-35 

Volgende week is er nog een inhaalprogramma, maar omdat Hollandia dan voor de 

beker speelt, zijn wij klaar. Van de bovenste 4 voetbalt alleen VVS nog volgende 

week, maar zij  hebben al een wedstrijd verloren, en bovendien is ons doelsaldo 

duidelijk beter, dus we zijn ook volgende week niet meer in te halen. Op naar het 

kampioensfeest! 

 

Sandra 
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                                                              2011-12-10_Dess E1 
 
  
 

Hoi luitjes, 

 

Gefeliciteerd met jullie overwinning. Dat hebben jullie heel goed gedaan. Ik ben heel erg trots 

op jullie. 

Hierbij de foto na de laatste wedstrijd. Het is alleen erg jammer dan Vince er niet op staat. 

Misschien is het beter om de officiële foto nog een keer over te doen zodat jullie er allemaal 

op staan. 

 

Groetjes Marcel Burrei. 
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UITNODIGING voor dinsdagavond 13 december 2011 

 

Aan:  Onze vaste assistent-scheidsrechters (grensrechters, vlaggers): 

 

- Jan Keeman (Dess senioren 1) 

- Cor Vlaar (Dess Dames 1) 

- Anita van Arem (Dess senioren 2)  

- Jan Peter Bos (Dess Dames 2) 

- Remco Bouma (Dess senioren 3) 

- Nico Broers (Dess veteranen 1) 

- Marcel Reus (Dess B1) 

- Henk van de Lagemaat (Dess C1) 

- Petra Slagter (Dess MC1) 

- Gerrie Moolevliet (Dess D1) 

 

Daarnaast zijn uitgenodigd:  onze vaste scheidsrechters: 

 

- Wiegert Kistemaker   Erwin Kan    

- René Aay    Jan Korver 

- Jan van IJzerloo   Bas op den Kelder 

- Sjors Bontekoning   Liesbeth Huisman 

- Simon Spil    René Kool 

- John Keesom    Jan Kok 

- Roland Bontekoning   Dick Poot 

- Koos Bakker 

 

en een ieder, die belangstelling heeft in het onderwerp van de avond.  

 

Op de Dorpsveiling van afgelopen oktober heeft één van onze bestuursleden voor ons 

(assistent-scheidsrechters) een instructieles gekocht (waarvoor onze dank). 

Deze les werd aangeboden door de heer John Jacobs, een dorpsgenoot van ons, die zelf actief  

assistent-scheidsrechter is op het veld in de Topklasse en de hoofdklasse, en zaal-

scheidsrechter is op niveau eredivisie. 

John  Jacobs wil ons graag deelgenoot maken van wat hij zoal tegen komt als assistent-

scheidsrechter, hij wil ons adviseren, tips geven en al onze vragen beantwoorden.  

Bovendien zal hij een gastspreker mee brengen, die hij bekend maakte als “zijn mentor”, 

zijnde de heer Gerhard Verwoort, docent bij de KNVB, voorheen assistent-scheidsrechter o.a. 

van de FIFA. 

 

Alle reden om deze instructieles bij te wonen, welke begint om 20.00 uur (je kunt vanaf 

19.30 uur binnen lopen voor een kopje koffie) en rond 21.30 uur zal eindigen. 

 

Graag tot dinsdag 13 december. Voor meer informatie: Anita van Arem (tel: 599033) 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD 
 

17-12-2011 

 tijd  wedstrijdnr wedstrijd scheidsrechters 

 10:00  112371 DESS F1 – AGSV F1 Dave Moolevliet 

 10:00  124810 DESS ME1 – de Blokkers ME1 Judith Slagter 

uit tijd vertrek wedstrijdnr wedstrijd rijders 

 9:00 7:45 159555 OFC F6 – DESS F2 Femke, Wies 

 10:45 9:45 86587 Always Forward D9 – DESS D1 Remco, Matthijs,Simon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Relatienummer DESS: BBFW13I 

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 


