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vOOrWOOrd

De tweede helft van een seizoen gaat altijd snel 

voorbij. Begin mei wordt er al afgesloten en starten 

de laatste activiteiten. Bij DESM zijn dat er traditiege-

trouw behoorlijk wat. Zo was er dit jaar een geslaagde 

reünie tussen teams van RKSVV en DESM, ons druk 

bezette jeugdtoernooi, de primeur van de Moeësdiêk 

Meister Cup en staat er ook nog een leuke afsluitings-

dag op het programma. 

Voetballend gezien konden enkele teams nog langer

aan de slag. Onze JO19-1 bereikte de bekerfinale, ons 2e 

de finale van de nacompetitie. De JO17-1 moest helaas 

na één ronde in de nacompetitie afhaken. Vanwege de 

inlevertermijn kunnen we niet alle uitslagen meenemen. 

Jammer, maar via onze site zal iedereen  worden geïn-

formeerd. 

Het seizoen 2016-2017 zit er dus bijna op. Wat rest zijn 

de herinneringen en die zijn zeker positief te noemen. 

Ons 1e handhaafde zich in de moeilijke 3e klasse, zoals 

gezegd behaalde het 2e de nacompetitie en de hogere 

jeugdteams presteerden goed. Daarnaast waren er 

diverse leuke activiteiten en natuurlijk de altijd gezellige 

sfeer in onze kantine. We hebben het bij DESM goed 

voor elkaar dankzij de inzet van heel veel mensen. 

De transferperiode is inmiddels afgerond en we zijn 

benieuwd of we het aantal seniorenteams kunnen hand-

haven. Bij de jeugd is er weer sprake van een toename 

van het aantal leden. Starten met drie JO19-teams is toch 

wel een unicum. Meer over dit alles vindt u op onze site. 

In dit nummer is er aandacht voor alle belangrijke zaken. 

Het bestuur praat u bij, er is een terugblik op de presta-

ties, een vooruitblik op het nieuwe seizoen en Maarten 

heeft weer een interessante persoonlijkheid uitgekozen 

voor een diepte-interview. In de komende maand(en) 

gaan we genieten van een voetballoze periode. Andere 

dingen zijn even belangrijker en zo hoort het. Even de 

accu opladen, want het is weer snel augustus en dan 

beginnen de selectietrainingen al. Eind augustus zal onze 

laatste voetbalweek in de huidige vorm plaatsvinden. 

Begin september starten we met bekerwedstrijden in het 

weekend, waarna de competitiestart volgt.

We wensen iedereen een heerlijke vakantie toe, alle 

bestuurders / commissies heel veel succes met de voor-

bereidingen voor het nieuwe seizoen. We hopen dat het 

lukt om de vacatures goed ingevuld te krijgen. Dank aan 

allen, die hun beste beentje in het afgelopen seizoen voor 

onze club hebben voorgezet. Volgend seizoen hebben we 

jullie weer hard nodig. 

Ons volgende clubblad verschijnt eind september / begin 

oktober. Blijf DESM volgen via de website en facebook-

pagina. Heb je suggesties? Mail ons op redactie@desm.nl 
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beStuurliJK nieuWS

Het seizoen 2016-2017 loopt op zijn einde. We kunnen 

weer spreken van een mooi seizoen. De laatste trai-

ningen, wedstrijden voor de nacompetitie, toernooien 

en bekerwedstrijden worden afgewerkt en ook de af-

sluitingsdag is in aantocht. We hebben enkele mooie 

kampioenschappen al mogen vieren. Bij de jeugd 

hebben de JO11-4 in het najaar, JO11-2 in het voorjaar 

en als klap op de vuurpijl de JO19-1 in het voorjaar én 

najaar hun kampioenschap gevierd! Dat belooft wat 

moois voor de toekomst. Uiteraard gefeliciteerd voor 

al deze kampioenen! 

Helaas hebben we bij de senioren geen enkel kampioens-

feest mogen vieren dit seizoen. De doelstelling voor het 

1e elftal, klassebehoud, is met een nette 8e plek veilig 

gesteld. Het is tot het einde van het seizoen spannend 

gebleven, maar we zijn blij met nog een seizoen in de 

derde klasse. Graag willen wij onze trainer Roel Nabuurs 

bedanken voor het fijne jaar. Wij wensen hem uiteraard 

veel succes in Asten. 

De KNVB gaat steeds meer digitaal werken. Vanaf volgend 

seizoen gaan we dan ook over op het MDWF, oftewel het 

Mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier. We zijn natuurlijk 

aan het bekijken hoe dit uit gaat pakken en wat de meest 

handige werkwijze hiervoor is. We houden de ontwik-

kelingen goed in de gaten en proberen ons er zo goed 

mogelijk op voor te bereiden. Aan het begin van het 

volgende seizoen zullen we een bijeenkomst organiseren 

voor alle leiders/trainers om jullie onder andere hierover 

te informeren. Kun je niet zo lang wachten, dan is er meer 

informatie te vinden op de site van de KNVB. 

Naast alle voorbereidingen voor het volgende seizoen 

zijn we ook bezig met het invullen van diverse nieuwe va-

catures. We zijn nog steeds op zoek naar scheidsrechters, 

of mensen die open staan om een cursus te volgen om de 

rol van scheidsrechter uit te kunnen voeren. 

De verwachting is dat er in de toekomst een groot tekort 

zal zijn aan scheidsrechters. Dit is niet alleen iets wat bij 

DESM speelt, maar in heel Nederland. Mocht je interesse 

hebben, spreek ons hierover zeker aan, we staan er voor 

open om je zo goed mogelijk te informeren en te onder-

steunen!

Graag nodigen we iedereen uit om aanwezig te zijn bij de 

afsluitingsdag. Er is een mooi, vernieuwend programma 

gemaakt voor onze jeugd en ’s avonds zal het weer 

ouderwets gezellig worden aan de Kaaskampweg op 

zaterdag 24 juni!

Tenslotte wensen we iedereen ook alvast een fijne zomer-

vakantie toe! Tot het volgend seizoen!
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PreStatieS SeniOren

Op het einde van het seizoen werd het toch nog span-

nend voor ons 1e elftal. Het kon alle kanten op in de 

laatste wedstrijd en het bleef zaak om zelf punten 

te scoren, zodat we niet van anderen afhankelijk 

werden. Dat lukte door een mooie zege thuis tegen 

Sittard, waarmee de handhaving definitief bewerk-

stelligd werd met een mooie score van 37 punten. Dit 

puntenaantal geeft al aan dat de verschillen in deze 

klasse voor met name de derde en vierde plek van 

onderen klein waren, maar het is gelukt en we mogen 

onze jongens en de leiding complimenteren met het 

bereikte resultaat. We wensen trainer Roel trouwens 

veel succes bij zijn nieuwe club NWC.

Ons 2e bereikte de nacompetitie. In enkele wedstrijden 

lieten we het jammer genoeg afweten, anders was het 

kampioenschap mogelijk geweest. Nu moesten onze 

jongens aan de bak tegen bijvoorbeeld SVM. Hier werd 

in een goede thuiswedstrijd van gewonnen. De volgende 

tegenstander was Alfa Sport, waarvan met 1-3 werd

gewonnen in de uitwedstrijd. Thuis werd het karwei afge-

maakt. Hierdoor speelt DESM 2 de finalewedstrijd tegen 

Brevendia 2. De winnaar van deze pot promoveert. 

Onze lagere teams, met name het 3e en het 4e, hadden 

het moeilijk om een hogere klassering op de ranglijst 

te bereiken. In de laatste wedstrijden ging het een stuk 

beter en wist het 3e na een uiterste krachtsinspanning 

het klassebehoud te bewerkstelligen. De laatste twee 

wedstrijden werden gewonnen. Een pluim trouwens voor 

ons 5e elftal. Zij eindigden op een mooie plek hoog in 

de middenmoot. De trainingsopkomst was in de eerste 

competitiehelft een stuk beter dan na de winterstop. 

Misschien een aandachtspunt voor het aankomende 

seizoen. 

De dames bereikten een plek in de middenmoot. Heel 

netjes, zeker na een seizoen dat moeilijk begon. 

De begeleiding stopte, maar gelukkig stonden er weer 

mensen op die deze taak op zich namen. Met vereende 

krachten werd op een goede wijze het seizoen afgesloten. 

De VE-teams eindigden beiden in de middenmoot. 

VE1 begon goed en leek af te stevenen op iets moois, 

maar helaas kwam daar al voor de winter verandering 

in. Te veel en te lang werden de wedstrijden wekelijks 

in onze hoeëskamer geanalyseerd. Ook het trainings-

bezoek liet na en dat zag je op de zondag terug. De accu 

moet hoognodig worden opgeladen. VE2 had een uniek 

seizoen. Er waren slechts zes tegenstanders, waardoor de 

teams wel drie keer tegen elkaar speelden. Zo maak je óf 

vrienden, óf wil je elkaar absoluut niet meer tegenkomen. 

Het viel gelukkig allemaal mee. We hadden drie goede 

teams tegen en drie teams waarvan we wisten te winnen, 

dus dan eindig je precies in het midden. Topscoorder 

dit seizoen was Cees. Wil was onze beste keeper en de 

grootste pechvogel was John. Bert bezocht wederom de 

meeste trainingen. 

Het nieuwe seizoen laat niet al te lang op zich wachten en 

we zijn benieuwd wat er gaat veranderen. Zo komt er een 

nieuwe trainer voor de selectie, moet de verzorging wor-

den ingevuld, moet er worden gekeken hoe onze nieuwe 

selectie er uit komt te zien en of we al onze senioren-

teams kunnen handhaven. In augustus weten we meer. 
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PreStatieS JeugdteaMS

Het seizoen voor de jeugd zit er ook weer op. We kun-

nen terugkijken op een geslaagde editie. Als we naar 

het totaalplaatje kijken, dan merken we op dat er heel 

veel mensen zijn die er alles aan doen om het onze 

jeugd naar de zin te maken. Wekelijks zijn er jeugd-

trainers in de weer om goede trainingen te geven, 

er wordt van alles georganiseerd (circuit-trainingen, 

trainingskampioen) en daarnaast zijn er natuurlijk de 

wedstrijdjes in het weekend. De jeugdorganisatie is 

steeds complexer geworden, maar bij DESM wordt dat 

goed opgepakt en georganiseerd. Chapeau voor alle 

mensen, die dit wekelijks in goede banen leiden. 

Er waren twee kampioenschappen te vieren, van onze 

JO11-2 en JO19-1. Dik verdiend en nogmaals gefelici-

teerd! Zeker onze hogere jeugdteams draaiden een prima 

seizoen. De JO17-1, JO15-1 waren hoog ingedeeld, maar 

deden het in hun klasse goed. JO17-1 speelde zelfs

nacompetitie en miste de tweede ronde op een haar na. 

Op deze wijze, met pittige tegenstanders die je uitdagen 

om er elke zaterdag vol voor te gaan, leer je veel. 

Voor de andere teams uiteraard ook volop lof. De JO19-2 

en JO17-2  speelden leuke wedstrijden. De teamgeest 

is goed en de intentie om beter te gaan voetballen is er. 

Dat je dan genoegen moet nemen met een plek in de 

middenmoot is niet erg, want voetballen doe je vooral 

voor je plezier. Het is teamsport en de lol om er samen 

het beste van te maken is erg belangrijk. Alle teams waren 

goed bezet. Jammer dat er in goed overleg moest worden 

besloten om JO17-3 terug te trekken. 

De E- en F-teams speelden met veel plezier hun wed-

strijdjes, de uitslagen waren wisselend en soms werden 

er ruime cijfers geschreven. We kunnen concluderen dat 

er door onze actieve jeugdcommissie en de vele trainers 

en begeleiders alles aan gedaan is om er een leuk seizoen 

van te maken..

trainingSKaMPiOen 2016-2017

Het afgelopen seizoen is er door de spelers en speelsters 

van de JO9 en JO11 om de vier weken met veel inzet 

gevoetbald in het kader van de zogeheten 'Trainings-

kampioen'. De pupillen speelden daarbij in steeds 

wisselende teams met klinkende namen als Manchester, 

Barcelona en Real Madrid tegen elkaar. Het belangrijkste 

doel van deze happening is het plezier in het voetbal en 

dat is zeker gelukt!

Toch zat er ook een wedstrijdelement in; de spelers/

speelsters die de meeste punten vergaarden, mogen zich 

“Trainingskampioen DESM 2016-2017” noemen. 

Afgelopen week is Lika Geenen uitgeroepen tot winna-

res bij JO9 en Kevin Stals tot winnaar bij JO11. Van harte 

gefeliciteerd allebei! Voor de overige uitslagen zie het 

Excelblad op onze website.  
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nieuWS vanuit de JeugdcOMMiSSie
Voor ons als jeugdcommissie is het ontzettend 

leuk om terug te kijken naar de prestaties van onze 

jeugdafdeling dit seizoen. Er waren enkele kampi-

oenschappen te vieren, maar we zijn tevreden over 

de prestaties van ieder team en dat is misschien nog 

zacht uitgedrukt. Trots. Dat is een beter woord. Iedere 

zaterdag en op trainingen, keer op keer hebben alle 

jongens en meiden samen een balletje getrapt. Samen 

werd er lol gemaakt, gestreden en geleden, maar alles 

samen; dat is wat onze jeugd zo sterk maakt. Je hoeft 

geen kampioen te worden om een kampioen te zijn!

WelKOM WeS biJ de MOeëSdiêK!
Een tijd lang was Luuk Cuypers ons jongste lid. Vader Ed 

meldde hem al bijtijds aan. Maar Luuk krijgt een navolger. 

Nu is Wes van Dooren aangemeld als nieuw lid. Wes is in-

tussen ruim een half jaar oud. Hij is de zoon van zijn trotse 

ouders Linda en Sabine. Je kunt nu al constateren dat hij 

volop aanleg heeft om een groot DESM-talent te worden.

Hij is zeer beweeglijk en heeft er duidelijk zin in. Een 

linkspoot?? Moet ook wel want moeder Linda kon al een 

aardig partijtje voetbal op de grasmat leggen. En zeker 

ook opa Bert niet te vergeten. De rots in de branding. 

Wij wensen Wes van harte welkom bij de DESM-familie! 

indeling SeizOen 2017-2018
De Jeugdcommissie is al enkele maanden bezig met de 

indeling van de teams voor het nieuwe seizoen. Er zijn bij-

eenkomsten geweest met de leiders en trainers om de in-

deling nog beter te kunnen maken. Het is altijd weer een 

hele opgave om iedere speler weer op de juiste plek te 

krijgen, maar ook dit jaar is het weer gelukt. De indeling 

zal op 1 juli via onze website bekend worden gemaakt. 

Leuk om te vermelden is dat het aantal jeugdspelers blijft 

groeien. We hebben weer vele nieuwe (wachtlijst)spelers 

mogen en kunnen plaatsen, die binnenkort hun talenten 

kunnen laten zien op ons sportpark.

vOetbalWeeK 21 t/M 25 auguStuS
Het heeft even geduurd alvorens we een definitief besluit 

hebben kunnen nemen, aangezien de aanmeldingen pas 

laat op gang kwamen, maar de voetbalweek gaat 'ge-

woon'  door!  Voor de laatste keer in de huidige vorm, dus 

een hele week. Na dit seizoen gaan we op zoek naar een 

andere invulling. In de laatste week van de basisschoolva-

kantie is ons sportpark iedere dag dé plek voor de jeugd 

uit de regio. Gedurende de gehele week worden ze bezig 

gehouden met voetbalspellen, krijgen ze een nieuwe 

outfit, elke dag een lunch en ontvangen ze twee keer per 

dag een sportdrank. Kom gerust eens een kijkje nemen. 

Op vrijdag zijn er finalerondes. 

Als iemand zich nog mocht willen aanmelden (6 - 14 

jaar), het kan nog altijd! Stuur in dat geval een

mailtje naar: Info@voetbalschoolnederland.nl



"We promoveerden naar de hoofdklasse, een prachtige 

tijd. Met veel jongens uit die tijd heb ik nog steeds een 

goed contact. Op mijn 29e besloot ik nog een keer het 

avontuur aan te gaan en ben ik bij VV Geldrop gaan

spelen. We hadden een geweldig team en zijn in die 

periode zelfs landskampioen geworden. Dit is voor mij 

toch wel het sportieve hoogtepunt van mijn voetbal-

carrière geweest", vertelt hij gepassioneerd. 

Dat we hem uiteindelijk bij DESM hebben mogen ver-

welkomen is onder andere te danken aan Noud Smits en 

Theo Moonen. "

Een jaar of vijftien geleden werd ik benaderd door deze 

heren, die destijds namens de Technische Commissie 

kwamen vragen of ik niet toevallig zin had om de A-

jeugd van de Moeësdiêk te komen trainen. Vermoedelijk 

kenden ze me als speler van Wilhelmina en hadden ze 

vernomen dat ik daar zo nu en dan ook wat trainingen 

verzorgde. Ik vond hun verhaal goed en had er vertrou-

wen in. Er waren geen hoge verwachtingen en ik had 

geen officiële papieren als trainer." 

“Het iS belangriJK dat de
WiSSelWerKing tuSSen
gezelligHeid en vOetbal
in balanS bliJft”
Interview met Ton Boelaars

Wie Ton Boelaars in het dialect hoort praten, zou niet 

kunnen vermoeden dat zijn roots in Brabant liggen. 

Dankzij het werk van zijn vader vestigde de familie 

zich in Weert, waar Ton in 1960 geboren werd.

Hij bracht hier zijn jeugd door en trouwde met een 

echt Wieërter maegdje, Karin (Snels, geen onbekende 

achternaam voor de Weertenaar die de Vasteloavendj 

een warm hart toedraagt, red.).

Samen kregen ze drie kinderen en wonen ze op

Groenewoud, op fietsafstand van de Risse, waar Ton

al vele jaren werkzaam is. 

Als voetballer in hart en nieren startte hij zijn loopbaan

bij SV Laar. Daar speelde hij in het eerste elftal en bleef 

zijn voetballend vermogen niet onopgemerkt. 

Na twee jaar werd hij al gevraagd door de blauw-witte 

stadsgenoten van Wilhelmina '08. Ook op Drakesteyn 

kwamen er andere clubs kijken. Zo belandde hij op zijn 

20e bij EVV Eindhoven. Na één seizoen besloot hij echter 

toch terug te keren bij Wilhelmina '08, waar hij in 1983 

kampioen met het eerste werd. 



De A-jeugd trainde hij enkele jaren. Een belangrijk

onderdeel daarbij was het voordoen van de oefenstof.

"Je verhaal kan nog zo mooi zijn, maar het gaat vaak pas 

echt leven als je laat zien wat er verwacht wordt en met 

welk doel je een bepaalde oefening doet. Dan krijg je 

vaak meer respect. Daarnaast gingen we op één van

de eerste trainingen latje trappen en had ik het geluk

(of het moest zo zijn) dat ik de lat bij nagenoeg elke

poging raakte. Dat werkte uiteraard in mijn voordeel." 

Na zijn periode bij de A-jeugd kwam Ton bij het eerste 

elftal terecht als trainer / coach vanwege het feit dat de 

eigenlijke trainers de club na een zeer korte periode al 

verlieten. "We speelden op dat moment in de 6e klasse en 

ik mocht deze functie officieel niet vervullen omdat ik niet 

over de juiste papieren beschikte. "Geen probleem, 

daar vinden we wel wat op", werd me verzekerd. En ik

heb hier inderdaad nooit problemen mee gehad. In het 

jaar van het 60-jarige bestaan van de vereniging werden 

we zelfs kampioen, waardoor we naar de 5e klasse

promoveerden." De brede glimlach op het gezicht van 

Ton tijdens het vertellen van deze anekdote spreekt

overigens boekdelen...

 

Nadat Ton stopte bij het eerste elftal werd hij gevraagd 

als lid van de Technische Commissie, waarvan hij zelfs 

voorzitter werd. Hij beleefde in deze rol veel plezier aan 

het aanstellen van trainers en het ondersteunen van het 

technisch beleid van DESM. Ook maakte hij deel uit van 

het jeugdbestuur, waar het promoten en het stimuleren 

van de bewustwording van het voetbal een prominente 

plek op de agenda innam. "In deze periode introduceer-

den we de "TAP-training". Techniek, Afwerking, Partijvorm 

met daarin de juiste balans tussen het voetbaltechnische 

gedeelte en de gezelligheid." De trainingskampioen (wie 

kent dit concept niet?) stamt ook uit deze periode.

Elke laatste donderdag van de maand strijden diverse 

teams om de punten en na iedere speelronde wordt het 

klassement opgehangen in het kleedlokaal. Een mooie 

manier om de competitiedrang aan te wakkeren.

Naast het feit dat Ton de trainingen verzorgt voor de 

veteranen en zelf actief is bij het eerste elftal van de jeugd 

boven de 35 jaar, maakt hij deel uit van de Werkgroep 

Voetbalzaken; een denktank die in het leven geroepen 

is om de betrokkenheid op voetbalgebied te stimule-

ren. "Het doel van de werkgroep is om nieuwe zaken 

te introduceren die voor vooruitgang zorgen, zowel op 

formeel als informeel gebied. Denk bijvoorbeeld aan het 

selectiemodel van DESM, waarbij het eerste en tweede 

elftal nauw met elkaar samenwerken en er daardoor een 

bepaalde mate van competitiviteit ontstaat. Dit willen 

we ook graag bij de jeugd introduceren, om er zo voor 

te zorgen dat het niveau omhoog gaat. Daarnaast willen 

we de ouders van onze jeugdleden meer betrekken bij de 

randzaken, zodat trainers en leiders zich volledig op het 

spelletje zelf kunnen richten."

Het is volgens Ton belangrijk dat we scherp blijven, kijken 

naar en meegaan met de ontwikkelingen. Zeker in deze 

tijd, waarin er veel aanwas is bij de jeugd. Er wordt daarbij 

niet alleen naar de selectie gekeken, maar er wordt 

geprobeerd de jeugd op te leiden voor alle senioren-

teams. 

"Het is belangrijk dat we ons realiseren dat voetbalple-

zier in alle teams net zo belangrijk is en ook de "minder 

goede" voetballers moeten we koesteren. We willen de 

betere spelers triggeren om de anderen op sleeptouw te 

nemen en beter te maken. Als je dit kunt realiseren, ben je 

daar als club enorm bij gebaat.

Er hangt bij DESM een mooie sfeer en de clubcultuur is 

goed, dat moeten we koesteren. Maar het is belangrijk 

dat de wisselwerking tussen gezelligheid en voetbal in 

balans blijft. Het één kan niet zonder het ander bestaan. 

De sfeer in de kantine is afhankelijk van de prestaties

op het veld. Zijn de uitslagen goed, dan blijft het in de 

kantine gezellig tot in de late uurtjes. Dit versterkt de 

band tussen onze leden, wat de prestaties op het veld 

weer ten goede komt!"



Biest 55a, 6001 AP Weert
tel. (0495) 45 01 22 - fax (0495) 45 01 26
info@bonten-advies.nl - www.bonten-advies.nl

3DRene.com
Dé webshop voor al uw 3D printwerk

en 3D scanwerk, zowel zakelijk als privé

O.a. voor uw bedrijfslogo, relatiegeschenken,
originele en persoonlijke cadeauartikelen,

chocolade lekkernijen, diverse thema’s

Wij verwerken o.a. hars, chocola, biorubber,
porselein, nylon, metaalklei, plastic, enz.

Meer weten? Of speciale wensen? 
Kijk dan snel op www.3DRene.com

Graafschap Hornelaan 140 Weert • T 0495 769015

www.vanhorneadvocaten.nl

Roermondseweg 115, 6004 AR WEERT
Telefoon 0495 548969

___________________________________

www.cafe-de-moesdijk.nl



cOntributie

Zodra alle gegevens voor de nieuwe ledenlijst up-to-

date en compleet zijn, wordt de contributie geïnd. Zoals 

vastgelegd in ons huishoudelijk reglement, gebeurt dit 

meteen voor het gehele seizoen. De inning zal plaatsvin-

den in de maanden juni tot en met augustus. Tijdens het 

seizoen wordt de contributie niet teruggestort (bijvoor-

beeld als iemand tussentijds stopt). Elk lid is er trouwens 

zelf verantwoordelijk voor dat de contributie geïnd kan 

worden. Is het machtigingsformulier correct ingevuld? Is 

er niets veranderd aan het rekeningnummer? Voldoende 

saldo? We rekenen erop dat alle leden hier aan zullen 

meewerken. 

ScHeidSrecHter…ietS vOOr u?

DESM mag trots zijn op de vaste groep scheidsrech-

ters, die wekelijks de wedstrijden van de senioren en 

hogere jeugdteams in goede banen leiden. Vaak is 

dit geen gemakkelijke klus, maar onze leidsmannen 

doen dit op een eerlijke manier en dat duurt altijd het 

langst. Daarnaast zijn de jeugdteams in het afgelopen 

seizoen geadopteerd door een seniorenteam.

Bij toerbeurt werden de jeugdwedstrijden door dit 

team gefloten. Uit de reacties mogen we concluderen 

dat dat goed bevalt. Bedankt aan alle mensen die 

wekelijks klaar stonden. 

Door de toename van het aantal teams (met name bij 

de jeugd) en het afhaken van enkele vaste krachten 

is het gewenst dat de groep scheidsrechters, waaruit 

kan worden geput, wordt aangevuld. Onder het motto 

“Zonder scheids geen wedstrijd!” zou het prettig zijn 

als ons vaste korps uitgebreid zou worden met enkele 

nieuwkomers.  Denk er eens over en laat het weten. 

vriJWilligerSavOnd

De jaarlijkse vrijwilligersavond (op vrijdag 21 april) was 

zeer gezellig en geslaagd. Onze kantine was goed gevuld. 

Voorzitter Hugo heette iedereen welkom en bedankte 

iedereen voor hun inzet voor onze club. Zonder vrijwil-

ligers kun je geen vereniging in stand houden, vandaar 

dat deze vrijwilligersavond georganiseerd wordt als blijk 

van waardering. Onze Annie had weer gezorgd voor een 

heerlijk buffet met vele lekkernijen. Dat werd alle eer 

aangedaan. Tot de klok van middernacht werd de avond 

gezellig voortgezet. De bedoeling is dat de jaarlijkse 

vrijwilligersavond op een vast moment wordt gehouden, 

vlak voor de kerst.



SeizOenSafSluiting

Het voetbalseizoen 2016/2017 zit er weer op! 

Dankzij onze leden, vrijwilligers, supporters en

sponsoren kunnen we terugkijken op een mooi en 

sportief seizoen. Hierbij willen we dan ook iedereen 

van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse seizoens-

afsluiting op zaterdag 24 juni. Op deze dag hebben 

we zowel een dag- als een avondprogramma.

dagPrOgraMMa

Voor de jeugd staan er diverse activiteiten op het 

programma. De JO9 (F-jeugd) zal gaan ravotten bij 

Kinderpretland, de JO11 (E-jeugd) gaat een groot GPS-

avontuur aan en de JO13 en JO15 gaan het sportcomplex 

onveilig maken tijdens een kampavond waarbij alle

kinderen van vrijdag op zaterdag kunnen overnachten.

avOndPrOgraMMa

Vanaf 19.30 uur zijn de deuren van onze “hoeëskamer” 

geopend. Dan begint de feestavond met als thema Black 

& White. Het begin van de avond zal een kort intermezzo 

zijn voor enkele officiële handelingen, zoals de uitreiking 

van de prijzen voor de Moeësdiêker, speler en supporter 

van het jaar. Daarna geven wij het stokje over aan 

DJ Hubert (The Deejays) die de avond muzikaal zal gaan 

verzorgen. Om de sfeer er helemaal in te brengen is er 

voor deze avond gekozen voor een dresscode, namelijk 

“Black & White”. Er mag gedanst worden en het wordt 

vast en zeker een mooie dag om dit seizoen in stijl 

mee af te sluiten.



vacatureS

Op dit moment zijn er enkele vacatures bij onze

vereniging. Taken die hopelijk zo snel en goed

mogelijk kunnen worden ingevuld. 

•	 Allereerst is de TC zoekende naar een fysio- 

therapeut (m/v), iemand die de verzorging en 

massage van onze selectie voor zijn/haar rekening 

wil gaan nemen. 

•	 Ook wordt er een trainer/-ster gezocht voor onze 

damesselectie.

•	 Tenslotte is er behoefte aan een nieuwe wedstrijd-

secretaris (m/v) voor onze jeugdafdeling.

Op onze site kunt u zien wat er bij elke vacature van de 

persoon in kwestie wordt gevraagd en wat zijn/haar 

takenpakket precies zal gaan inhouden. 

Bovendien is er voor iedereen, die echt iets voor onze 

club wil gaan betekenen, altijd een mogelijkheid. Bij onze 

vele jeugdteams is extra hulp altijd gewenst, denk hierbij 

aan leiders, trainers, scheidsrechters of een functie als 

grensrechter bij een team. Misschien iets voor u?

Op de maandagmorgen wordt er hard gewerkt op onze 

accommodatie en zijn extra medewerkers welkom. 

Ook in onze kantine zijn extra helpers van harte welkom. 

Wil je meehelpen op de donderdagavond of op de

zaterdag bij de jeugdteams? Prima! Wil je je aanmelden?

Neem dan contact op via info@desm.nl 

OnderHOud velden

In de vakantieperiode zullen onze velden hun grote

onderhoudsbeurt krijgen. De grasvelden worden

doorgezaaid en het kunstgrasveld goed 'gestofzuigd' 

(verwijderen onzuiverheden) en extra geborsteld. 

trainingSPrOgraMMa Selectie

Op zondag 30 juli starten om 11.00 uur de selectie-

trainingen voor het nieuwe seizoen. Elke dinsdag, 

donderdag en zondag wordt er getraind. In de periode 

van 15 tot en met 24 augustus zijn er wedstrijden

gepland voor het HAF-toernooi. Op zondag 27 augustus 

zijn de finalewedstrijden en in hetzelfde weekend is ook 

een trainingsdag gepland. Op dinsdag 29 augustus en 

donderdag 31 augustus spelen het 1e en 2e tegen Reuver.

In het weekend van 2 en 3 september starten de beker-

rondes. Deze worden steeds in het weekend afgewerkt. 

Op zondag 24 september start de competitie!

zOMernieuWS van de Pr-cOMMiSSie

In september zal er weer een sponsoravond georgani-

seerd worden. De uitnodigingen zullen in juli de deur uit 

gaan. Het belooft een mooie happening te worden, dus 

noteer het alvast in uw agenda!

Met ingang van het nieuwe seizoen zal er een nieuw vete-

rinnenteam starten. We zijn nog op zoek naar sponsoren 

voor dit team. Heb je zelf interesse of weet je iemand 

in je omgeving? Stuur dan een mail naar Erwin Simons 

(e.simons@smitsvandenbroek.nl)



● Autobanden
● Motorbanden
● LM velgen
● Uitlaten
● Schokbrekers
● Balanceren
● 3D uitlijnen

Opslag zomer-
en winterbanden
Ook op zaterdag open!

Aluminium Industrie

Schatbeurderlaan 9 • 6002 ED Weert • Telefoon 0495 580 880

www.lbgubbels.nl

Meetbaar beter!
• Situatie en hoogtemetingen van terreinen
• Totale maatvoering van woningbouw, kantoorbouw en kunstwerken
• Detachering van medewerkers bij div. overheidsinstanties

DE NOORD 4A WEERT, 0495 530677

WWW.DHZGARAGE.COM



WiSt u dat...

…Frank, onze coach van de JO19-1, geslaagd is 

voor de trainerscursus KNVB-UEFA C? 

Van harte gefeliciteerd, een prima prestatie!

…dezelfde coach naast zijn drukke cursuswerkzaam-

heden zeer succesvol was met onze JO19-1?

Hij werd dit seizoen twee keer kampioen en bereikte de 

finale van de beker. Het resultaat van deze ontmoeting is 

op het moment van schrijven nog niet bekend, maar we 

hopen op een goede afloop!

…de procedure voor het plaatsen van twee extra ver-

lichtingsmasten in de afrondende fase is?

Ook de buurt wordt ingelicht. Als alles akkoord is wordt 

tot actie overgegaan.

…alle seniorenteams bij hun laatste competitiewed-

strijd in onze hoeëskamer werden verrast met een 

lekkere hap? 

Dit als seizoensafsluiting. Voor Annie een hele klus want 

dat betekende drie zondagen het buffet inrichten. 

…Louise, onze kantinevrouwe, na heel veel jaren 

trouwe dienst gaat stoppen? Op de afsluitingsavond zal 

dit afscheid zeker op de agenda komen. 

…DESM het volgende seizoen met maar liefst 3 

O19 (A-) teams aan de competitie zal deelnemen? 

Een nieuw Moeësdiêker record!

…we alle leden adviseren om in de komende maanden 

met regelmaat te kijken op onze website? Daar zul je 

alle belangrijke info terugvinden voor het nieuwe seizoen.

…het DESM Pro Cycle wielerteam een flinke uitbrei-

ding krijgt? Dit gezelschap zal Pro Cycle DESM 45+ gaan 

heten. Wij wensen de krasse knarren veel fietsplezier toe! 

…we begrepen dat onze Gerrit het druk gaat krijgen? 

Hij is gevraagd om de rol van koster op zich te gaan 

nemen. Een taak en uitdaging die heel goed bij hem past. 

We zijn ervan overtuigd dat de kerk weer vol zal lopen als 

Gerrit zijn gezicht daar met enige regelmaat laat zien. 

…ons 3e elftal 21 wedstrijden lang op een

degradatieplek stond in hun klasse?

In de 22e wedstrijd zorgden ze ervoor dat ze RKVB 2

en Heythuysen 2 achter zich lieten en stelden zo klasse-

behoud veilig.

…Dany, de keeper van O19, ongelukkig ten val kwam 

tegen Geusselt Sport in de halve finale van de beker? 

Zijn schouder schoot uit de kom, maar gelukkig was 

“Team Philipsen” ter plaatse om de schouder weer terug 

te te zetten.

…het dan mooi is als de behandelend arts in het 

ziekenhuis twee weken later stelt dat “door het vak-

kundig terugplaatsen van de schouder het genezings-

proces aanmerkelijk sneller zal gaan”?

Chapeau Kevin en Joost!

…een van de doelstellingen van het Jeugdopleidings-

plan in 2014 was om met alle standaardjeugdelftallen 

binnen vijf jaar op minimaal 1e klasse niveau te kunnen 

voetballen? Met het kampioenschap van onze O19 is 

deze doelstelling na drie jaar gerealiseerd. We zijn nu be-

nieuwd welk elftal als eerste de hoofdklasse zal bereiken. 

…de selectie, de A-jeugd en enkele supporters samen 

de Europa Cup-finale van Ajax in de kantine gekeken 

hebben onder het genot van een heerlijke barbecue en 

enkele (sportief) verdiende vaatjes bier?

Naderhand bleef dit gezelschap van ruim 70 personen 

nog lang hangen in onze gezellige kantine.
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MOeëSdiêK MeiSter cuP

Op zaterdag 3 Juni stond de allereerste editie van de 

Moeësdiêk Meister Cup op het programma. In een 

gezellige ambiance, met de muzikale omlijsting van 

DJ The Mystery Beats, streden twaalf teams om de 

felbegeerde titel Moeësdiêk Meisters!

De weergoden waren ons gunstig gezind en het was voor 

sporters en toeschouwers dan ook goed vertoeven in de 

‘biergarten’ bij de kantine.  Op het veld werd er fanatiek 

gevoetbald door teams zoals “Hof van Leuken”, “Team 

Reijnders van Dooren”, “Stief-Kneuk” en “Van Seggelen 

Autobanden”.  Uiteindelijk bleek “InnovaBouw 2” in

een spannende finale tegen “De Moeësdiêk” de sterkste 

ploeg. Daarmee legden zij beslag op de allereerste 

Moeësdiêk Meister Cup. 

In een goed gevulde de kantine werd aansluitend de 

Champions League Finale uitgezonden waarbij de aan-

wezigen Real Madrid zagen winnen van Juventus. 

We kijken terug op een geslaagd evenement en gaan in 

seizoen 2017-2018 uiteraard voor de tweede editie van de 

Moeësdiêk Meister Cup!



Cafetaria
Cateringservice

“De Köster”
Kruisstraat 7 Weert • Telefoon 0495 537333

www.frituredekoster.nl

Uw voetbal-

speciaalzaak!
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• ZONWERING
• RAAMDECORATIE
• HORREN
• TERRASOVERKAPPINGEN
• GARAGEDEUREN

Tromplaan 61b • Weert • (0495) 53 56 48 • www.nijszonwering.nl

Maasstraat 46 Weert | www.tramhaltweert.nlGr. Hornelaan 100  Weert • Telefoon 0495 533240
www.slagerijkooshermanns.nl
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tOur de MOeëSdiêK

Op 19 augustus zal de 1e editie plaatsvinden van de 

“Tour de Moeësdiêk”, georganiseerd door het Moeës-

diêk Pro Cycling Team. Deze dag begint met een fiets-

tocht voor zowel wielrenners als recreatieve fietsers. 

Er is keuze uit een tocht van 30km en voor de echte 

liefhebbers is er een route van 60km uitgezet. De tocht zal 

rond de klok van 15.00 uur van start gaan vanaf sportpark 

De Moeësdiêk. Deelname is gratis.

’s Avonds zal er dan nog een wielerquiz plaatsvinden in de 

kantine van DESM. Op deze avond zal de wielerkennis van 

de deelnemers worden getest. Dit alles onder het genot 

van een vijftal speciaalbiertjes met bijbehorende hapjes. 

De wielerquiz begint om ongeveer 20.00 uur. Deelname  

€20,- per persoon, inclusief drank en hapjes. Opgeven kan 

in de kantine of bij Dennis Triepels, telefoon 06 51891641. 

Geef ook even aan aan welke activiteit je meedoet.



Winnen is een keuze die we allemaal 

graag maken. Samen met u willen we 

een sterk team vormen. Wij geven de 

strakke voorzet, zodat u gemakkelijker 

kunt scoren op financieel gebied. 

Winnen is 
     een keuze!
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