
   

 

 

 

Van de Voorzitter 

Beste leden van DESS en andere belangstellenden, 
 
De kerstdagen van 2021 zijn alweer achter de rug en staan we op de drempel van 2022. Ik hoop dat 
jullie gezellige kerstdagen hebben gehad en het met elkaar hebben gevierd. En natuurlijk rekening 
hebben gehouden met de strenge maatregelen omtrent het coronavirus. Het mag niemand in de weg 
hebben gestaan om de kerstdagen op gepaste wijze door te komen. 
 
Helaas zitten we weer middenin een nieuwe lockdown. Voor het tweede achtereenvolgende jaar 
worden we hiermee geconfronteerd. Het betekent dat wij onze traditionele nieuwjaarsreceptie en de 
daaraan gekoppelde nieuwjaarswedstrijden voor het tweede achtereenvolgende jaar niet door kunnen 
laten gaan. In november van dit jaar hebben we ook de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
moeten afblazen. En het is dan ook niet niks wat we voor onze kiezen krijgen. Zo heb je het 
coronaprotocol gemaakt en een week later kan deze alweer de prullenbak in. Het vraagt veel van ons 
incasserings - en improvisatievermogen. En dat geldt voor iedereen, spelers, vrijwilligers, begeleiding 
en trainers en trainsters. Maar ook van de bestuursleden. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe snel 
Jelle van IJperen het nieuwe trainingsschema voor de jeugd samen met de begeleiders en trainers in 
elkaar heeft gezet. In no-time was het nieuwe schema gemaakt. En dat verdient alleen maar lof. Ik 
heb hier alleen maar bewondering voor. 
 
En ik besef terdege dat we ons bij DESS erg streng aan de maatregelen houden. Zo hebben we 
besloten om de kantine te sluiten en te controleren of iedereen in het bezit is van een geldig 
Coronatoegangsbewijs, terwijl de horeca tot 17.00 uur open mocht zijn. Op dit moment is dat ook weer 
verboden dus kan het niet anders dan dat we de kantine dicht houden. Daar waar wij de kantine 
dichthielden was het bij andere verenigingen net alsof er niets aan de hand was. De kantine vol met 
mensen, publiek langs de lijn en geen check op QR-codes. Ik weet dat je het nooit goed doet. Bepaal 
zelf maar wat juist is. Ik en mijn mede bestuurders staan in ieder geval achter onze strenge 
maatregelen. 
 
Over het tot nu toe onderbroken seizoen kan ik kort zijn. In één van de vorige van de voorzitters heb ik 
hier uitvoerig over geschreven. Het is jammer dat corona weer zorgt voor een ongewenste 
onderbreking maar het is helaas niet anders. Ook deze periode komen we met elkaar weer door. Ik 
ben onwijs trots op de manier hoe we dit met elkaar doen. Er wordt veel van de flexibiliteit van 
iedereen gevraagd en weer doen wij hier met zijn allen beroep op. 
 
Ik hoop echt dat de competities weer snel worden hervat in het nieuwe jaar. En dat de kantine weer 
open kan en we weer publiek mogen ontvangen en kunnen doen waar we goed in zijn.  
 
Ik wens jullie een sportief en geweldig 2022 toe. En vooral een gezond nieuw jaar. Want je kunt het er 
lang of kort over hebben, corona of geen corona, het is het belangrijkste bezit van iedereen en dat 
moet gekoesterd worden. Let op jezelf en op elkaar. 
 
 
Ruud Wiersma 
 
 


