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vOORWOORd

Het seizoen 2017-2018 is van start gegaan. Er zijn

al heel wat oefen- en bekerwedstrijden afgewerkt. 

Vele nieuwe zaken deden met de start van het nieuwe 

seizoen hun intrede. De wedstrijdapp, andere

spel-vormen bij de jeugd, de bekerwedstrijden in

het weekend en de verlate start van de competitie. 

Op 23 en 24 september vonden de eerste competitie-

wedstrijden plaats. Voor alle bestuurders en commis-

sieleden was het zaak om al deze veranderingen 

tijdig voor te bereiden. Welnu, bij DESM is dat prima 

opgepakt. Er is tijdig en goed gecommuniceerd. 

Op info-avonden en via alle communicatiekanalen 

werd er voorlichting gegeven over al deze veran-

deringen. We hebben vernomen dat alles tot dusverre 

prima is verlopen. Een pluim voor de mensen die een 

en ander zo goed hebben voorbereid en begeleid. 

Doordeweeks en in het weekend is het weer druk op ons 

sportpark. Elke avond zijn alle velden goed bezet om de 

vele teams een trainingsplek te geven. Met name het aan-

tal teams bij onze jeugd is gegroeid. Drie A-teams (JO19-

1, -2 en -3) is toch wel een unicum voor onze club. De 

standaard jeugdteams (JO19-1, JO17-1, JO15-1, JO13-1) 

zijn weer hoog ingedeeld. Dat betekent dat ze zich weke-

lijks stevig moeten weren. Een goede ontwikkeling, want 

daar leer je het meeste van. Vanwege de drukte in de 

avonduren willen we graag ons speelveldje in de winter 

gebruiken voor de lagere jeugdteams. Daarom is er een 

verzoek ingediend voor plaatsing van twee lichtmasten. 

Of dat doorgaat is nog maar de vraag. Het college van

B & W moet een beslissing nemen over de tegenspraak 

van enkele buurtgenoten. Jammer, we wachten af.

Net als bij de jeugd wordt er door onze seniorenteams 

eveneens goed getraind. De bezetting van de teams is 

prima wat de aantallen betreft. Het is nu aan de teamle-

den om er samen een gezellig en goed seizoen van te ma-

ken. Daarbij is het woord “SAMEN” cruciaal. Je hebt elkaar 

nodig. Meld je niet te vlug af, kom trainen en werk samen 

op een sportieve wijze aan een goed resultaat. 

De gezamenlijke nazit na de trainingen en wedstrijden in 

onze Hoeëskamer is daarbij ook belangrijk. 

In dit nummer is er aandacht voor alle belangrijke zaken. 

Het bestuur praat u bij. In de komende maand staat de 

jaarvergadering weer op de rol. We kijken voorzichtig 

naar de eerste prestaties. Maarten heeft zijn steeds 

geprezen interview losgelaten op Kevin Meijer. Kortom, 

zeker de moeite waard om dit nummer goed door te

nemen. De mooie foto’s van Henk luisteren alles weer op. 

We wensen iedereen alvast een geweldig voetbalseizoen 

toe. Voetbal kan een mooie uitlaatklep zijn. Bij DESM is dit 

op een prima wijze mogelijk. Alle voorwaarden om daar 

een goede invulling aan te geven zijn volop aanwezig. 

Prima kleedlokalen, goede velden, een totaalaanbod 

van materialen, een mooie kantine/hoeëskamer. Maak 

er gebruik van en geniet er van. Willen we kwalitatief al 

die voorwaarden op een goed niveau houden, dan blijf 

je mensen nodig hebben die de verenigingskar willen 

blijven trekken. Het is geweldig om te zien dat het steeds 

weer lukt om alle jeugd- en seniorenteams van begelei-

ding en trainers te voorzien. Voor allerhande taken staan 

er mensen klaar om mee te werken. Maar toch, er zijn 

zoveel taken bij onze club. Hulp is en blijft nodig. Denk er 

eens over wat jij voor de vereniging kunt betekenen!

Ons volgende clubblad verschijnt rond Kerst. Doe in de 

tussentijd mee met de Grote Clubactie, kom naar de jaar-

vergadering en blijf ons volgen via de website en onze 

Facebookpagina. Je kunt ons via redactie@desm.nl  altijd 

van tips voorzien. Veel succes en voetbalplezier voor alle 

teams. Doe het wel op een sportieve wijze, met respect 

voor tegenstander, je medespelers en de scheidsrechters. 

 



ook last van de 

crisis?
koop snel een staatslot!



beStuuRliJK nieuWS

We zijn alweer enkele weken aan de gang, de eerste 

bekerwedstrijden hebben we weer achter de rug en 

de competitie is begonnen. We hopen op een mooi 

seizoen met sportieve, leuke wedstrijden en natuurlijk 

zou het mooi zijn als we er ook vele winnen. Ondertus-

sen is bij ieder lid een informatieboekje op de mat ge-

vallen. In dit informatieboekje hebben we geprobeerd 

de meest algemene informatie op te nemen. Omdat 

we dit meerdere jaren willen gebruiken hebben we 

geen namen en contactgegevens opgenomen. Deze 

actuele gegevens kunt u wel op de site terugvinden. 

Ook nieuw is het 'mDWF' (mobiel digitaal wedstrijdformu-

lier). Met de nieuwe KNVB Wedstrijdzaken-app (deze kan 

door alle leden worden gedownload) wordt het digitale 

wedstrijdformulier vastgelegd. Zo is er geen gedoe meer 

met de plastic spelerspassen, sta je nooit meer in rij bij 

de computer, maar kan de trainer/leider zelf het formulier 

invullen. De fysieke spelerspassen zijn komen te vervallen. 

Alles wordt vanaf nu verwerkt in de app Wedstrijdzaken. 

De eerste ervaringen zijn zeer positief. Het is veel sneller 

en vooral veel gemakkelijker. Maar, we lopen wel tegen 

een aantal zaken aan. Om deze app te kunnen down-

loaden (en invullen) moet men lid zijn van de KNVB. 

Aangezien sommige trainers/leiders nog geen lid zijn van 

de KNVB, maar wel de teams klaar moeten zetten via de 

app, moeten wij hen lid maken van de club (en daarmee 

is men automatisch lid van de KNVB). Naast het lidmaat-

schap en alle voordelen die daarbij horen, is men dan ook 

via de club verzekerd tijdens wedstrijden en trainingen 

e.d. Wij willen deze vrijwilligers vrijblijvend vragen om 

ook officieel lid te worden van DESM. Mocht u hier

gehoor aan willen geven, dan zou dat uiteraard top zijn. 

U kunt zich dan melden via info@desm.nl. Alvast hartelijk 

dank voor uw medewerking. 

Op maandag 27 november zal onze jaarvergadering 

plaatsvinden. Wij zijn bezig met de voorbereidingen hier-

voor. Graag nodigen wij u uit om bij deze jaarvergadering 

aanwezig te zijn. Verderop in dit boekje vindt u de agenda 

hiervoor. 

Rest ons nog een oproep te doen. Bent u een echte 

manager? Vindt u het leuk om de touwtjes in handen te 

houden? Bent u in voor uitdagingen? Bent u eerlijk en 

objectief? Staat u graag in het middelpunt? Dan zijn we 

op zoek naar u! Elke wedstrijd heeft namelijk een scheids-

rechter nodig. Iedereen is vervangbaar, behalve een 

scheidsrechter! Zonder scheidsrechter geen wedstrijd. Wij 

zijn op zoek naar helden die deze belangrijke taak af en 

toe op zich willen nemen. Natuurlijk bieden wij hiervoor 

een opleiding aan en ondersteunen we op alle mogelijke 

manieren. Want, onze scheids is onze held! 
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cOMPetitieStaRt SeniORen

Het duurde lang voordat de competitie begon. Tot 

eind september werden er door alle teams vooral be-

kerwedstrijden gespeeld. Uitgezonderd de veteranen-

teams. Zij speelden enkele oefenpotjes. De bekerwed-

strijden leverden voor ons 1e en 2e net geen vervolg 

op. Ons 1e verspeelde de goede start in de beker uit 

tegen RKESV. Ook ons 3e kwam geen ronde verder. 

Gelukkig vindt iedereen de competitie belangrijker. Deze 

ging op zondag 24 september echt van start. Ons 1e 

verspeelde in de laatste minuten de punten in Spaubeek. 

Onnodig en jammer, want op dat moment waren we

heer en meester binnen de lijnen en leek het erop dat

we de punten mee naar huis zouden nemen. 

Ons 2e team startte prima en won in Helden. Het 3e 

bemerkte al na enkele minuten dat ze dit jaar pittige 

tegenstanders gaan treffen. 

Ons 4e, 5e en VE-1 startten alle 3 met een degelijke over-

winning. VE-2 mocht de eerste baaldag afwerken. Veel 

conclusies zijn er nog niet te trekken. Op het moment dat 

dit clubblad in de bus valt mogelijk wel. Wat verwach-

ten we? Een pittige competitie voor onze selectieteams. 

De 3e klasse blijft voor onze jongens een uitdaging. We 

hebben er enkele nieuwe teams bij, dus is het afwachten 

hoe de werkelijke krachtsverhoudingen liggen. Wat we 

wel zeker weten, is dat we wekelijks aan de bak moeten 

voor een plek in de middenmoot. Dat geldt ook voor 

ons 2e elftal. Door de promotie zijn we een klasse hoger 

ingedeeld en moeten we wekelijks zo optimaal mogelijk 

presteren en bij de les blijven. De lagere teams hopen op 

een mooie competitie. Het voetbalplezier hoort voorop te 

staan, maar een sportman wil graag winnen. De vetera-

nenteams wensen we een competitie toe met regelmaat. 

Niet teveel baal- of snipperdagen, maar elke week dat 

potje voetbal. Of we nu prestatief of recreatief bezig zijn, 

trainen is belangrijk. Maak gebruik van de mogelijkheden 

die de club je biedt. Tot nu toe is het druk op de trainin-

gen. Ga zo verder, veel succes! 

nieuWe infOgidS
Na een gedegen voorbereiding is door vrijwilligers, com-

missieleden en bestuur een informatieboek samenge-

steld, onze nieuwe infogids. Begin september is deze ver-

spreid onder alle leden. In dit boekje staat veel informatie 

die iedereen wegwijs maakt binnen onze club. Nieuwe, 

maar ook bestaande, leden en ouders vinden in deze gids 

alle belangrijke zaken. Een digitale versie is in te zien via 

onze site. Uiteraard krijgen nieuwe leden na aanmelding 

een exemplaar. Zo zijn ze meteen op de hoogte van onze 

club en waar deze voor staat. We hoorden dat deze prach-

tige gids goed is ontvangen. We rekenen erop dat ieder-

een de inhoud goed doorneemt, want om een vereniging 

goed te laten functioneren is het belangrijk dat de regels 

en afspraken duidelijk zijn. Kortom: van harte aanbevolen 

en chapeau voor de samenstellers. 

bleSSuRe inlOOPSPReeKuuR
Net als vorig jaar kunnen onze leden met een blessure dit 

seizoen weer op de maandagavond terecht op ons sport-

complex. Fysiotherapie Philipsen (Joost en Kevin) zijn dan 

aanwezig en staan voor u klaar van 18.00 tot 18.45 uur!
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nieuWe StaRt daMeSvOetbal deSM
De afsluiting van het vorige seizoen eindigde in een 

grote teleurstelling. Aan het eind van de rit waren 

er te weinig dames om verder te kunnen gaan met 

het damesvoetbal binnen DESM. Maar, er is positief 

nieuws. De overgebleven voetballende dames en hun 

leidsters gingen niet bij de pakken neerzitten. 

Ze zijn energiek aan de slag gegaan om de meisjes en 

de dames binnen DESM te mobiliseren. Elke dinsdag-

avond om 19.30 uur zullen de dames, de veterinnen 

en onze actieve meisjes vanaf JO15 (C-jeugd) samen 

trainen onder de vakkundige leiding van trainer 

William Vonken. De bedoeling is om deze groep in 

het nieuwe seizoen weer mee te laten doen met de 

KNVB-competitie. DESM heeft dan weer meisjes-

voetbal, damesvoetbal en veterinnenvoetbal. 

veteRinnenvOetbal
Op dit moment is er bij DESM een veterinnenteam 

(dames 30 +) actief. In competitieverband spelen deze 

dames een 7 tegen 7 competitie op een aantal vrijdag-

avonden. De eerste ronde is afgewerkt op vrijdag 15 sep-

tember bij Merefeldia. Op ons sportpark is er binnenkort 

een ronde gepland. Heb je zin en interesse om kennis te 

maken met het damesvoetbal bij DESM en wil je geheel 

vrijblijvend eens komen trainen op de dinsdagavond? 

Meld je dan aan via info@desm.nl of kom op dinsdag-

avond om 19.30 uur naar ons sportpark. 

“Heb je zin in een potje meiden-, dames- of veterinnen-

voetbal? Ook dan “moj-jae beej de Moeësdiêk zeen!”

MObiel digitaal WedStRiJdfORMulieR
Het invullen van het wedstrijdformulier voor het veld-

voetbal gebeurt vanaf dit seizoen uitsluitend met de 

wedstrijdzaken-app, we zijn er bijna aan gewend. 

Onze bestuurders hebben deze wijziging prima voor-

bereid; op de eerste zaterdagen en zondagen waren 

steeds mensen aanwezig om jeugdleiders en senioren-

leiders op weg te helpen. 

Met RabObanK SaMen SteRKeR,
SteM OP Onze veReniging!
Ook in 2017 organiseert Rabobank Weerterland en 

Cranendonck deze actie, speciaal voor verenigingen. 

DESM doet hier weer aan mee. De bank stelt 115.000 euro 

beschikbaar en leden van deze bank mogen van 3 tot en 

met 17 oktober vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete 

verenigingen. Samen verdelen zij het beschikbare bedrag 

onder alle verenigingen. Iedere stem is geld waard, u 

steunt ons toch ook? Het is voor DESM belangrijk om 

zoveel mogelijk stemmen te vergaren. We kunnen deze 

bijdrage goed gebruiken voor de inrichting van onze 

oefenhoek en het trainingsveld. Het zou fantastisch zijn 

als u, uw familie en vrienden ons helpen door op onze 

vereniging te stemmen. Leden van de Rabobank krijgen 

via de post een persoonlijke stemkaart met een unieke 

stemcode en een link naar de site waarop gestemd kan 

worden. Kom in actie beslis mee van 3 t/m 17 oktober

en help DESM! 

degRadatieKanS biJ aMateuRS
De kans om te degraderen is in de klasse van ons 1e 

elftal verkleind. Alleen de nummer laatst degradeert 

rechtstreeks naar de vierde klasse. De nummers 12 en 13 

spelen nog nacompetitie. Reden voor dit alles is het latere 

einde van de competitie. De laatste speelronde van de 

competitie is pas op 26 mei, dus blijft er minder tijd over 

voor de nacompetitie. 
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vOetbalWeeK geSlaagd

Voor de laatste keer werd dit jaar onze voetbalweek in de 

huidige vorm gehouden. De 17e editie vond van 21 tot 

en met 25 augustus plaats op ons mooie sportpark. Het 

aantal deelnemers is in de laatste jaren minder geworden.

Dit jaar waren er 80 jongens en meisjes van de partij.

Samen met Voetbalschool Nederland heeft onze club in 

al die jaren zo’n 2500 jongeren uit de regio een prach-

tige week bezorgd. Een week gevuld met voetbal. Alle 

aspecten van het spelletje kwamen aan bod. 17 jaar lang 

hebben jaarlijks 25 tot 40 vrijwilligers klaargestaan om 

de week te laten slagen. De begeleiding bij de spellen, 

de algehele leiding, de EHBO-mensen, de mensen van

de catering en de mensen van het onderhoud die mee-

hielpen bij het opruimen. Geweldige aantallen waar je

als club trots op mag zijn. 

Na 17 jaar hebben de kartrekkers van het eerste uur,

Herman Smits en May van Nieuwenhoven, aangegeven 

dat ze plaats willen maken voor opvolgers. Zij kunnen op 

een andere wijze invulling gaan geven aan een voort-

zetting. Dat kan in samenwerking met Voetbalschool 

Nederland gebeuren, maar er zijn uiteraard alternatieven 

mogelijk. De vraag is neergelegd bij het bestuur en de 

commissies. In overleg zal worden bekeken of de voetbal-

week (in een andere opzet) een vervolg krijgt. Zodra hier 

meer over bekend is hoort u van ons. 

Tot slot willen we de mensen bedanken die ons al die 

jaren hebben meegeholpen. Dat ging altijd op een 

geweldige en plezierige wijze. We hopen dat DESM bij 

een eventuele voortzetting van deze activiteit weer kan 

rekenen op veel hulp. Uiteindelijk was het de doelstel-

ling om de jeugd van DESM en de regio een leuke week 

te bezorgen. Dat daarnaast nog een aardige cent voor de 

vereniging werd verdiend was meegenomen. 

KeePeRSacadeMie biJ vv deSM
Vanaf 29 september zijn we op ons sportcomplex gestart 

met 8-weekse keeperstrainingen. Voor deze trainingen 

kon iedereen uit de regio zich opgeven. De trainingen 

staan onder leiding van Frans Horyon. Hij heeft onder 

andere ervaring als keeperstrainer bij PSV. Er wordt vooral 

getraind op techniek en de ontwikkeling van het individu 

staat centraal. 

De trainingen vinden plaats op vrijdag tussen 17.00 en 

21.00 uur. Trainingen duren 1 uur. Van 6 tot en met 16 jaar 

kan men meedoen. Gedurende de komende maanden 

worden deze trainingen op ons sportcomplex gegeven. 

Het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te komen 

nemen. 



gen, red.) ging altijd en overal mee naartoe en het duurde 

niet lang voor hij gevraagd werd als trainer. Sindsdien is 

ook hij verliefd geworden op DESM en tot op de dag van 

vandaag nog steeds trouw supporter en overal inzetbaar. 

Zelf heb ik alle jeugdteams doorlopen en mocht ik als 

speler van de A-jeugd op 16-jarige leeftijd debuteren 

in onze hoofdmacht. Thuis tegen KOC wonnen we met 

4-2. Een dag om nooit te vergeten", aldus een breeduit 

lachende Kevin. "Met de definitieve overstap naar de 

senioren heb ik gewacht, aangezien we dat jaar kam-

pioen werden met de A en een ontzettend leuke groep 

hadden. Bovendien was het voor mijn ontwikkeling 

prettig om nog een tijd in de jeugd te spelen en geregeld 

een wedstrijd op de zondag mee te pakken. Zo heb ik de 

overstap van de jeugd naar de selectie geleidelijk kunnen 

maken. Ik beleefde de promotie van het eerste naar de 

5e klasse van dichtbij en in 2006 ging ik samen met een 

aantal vrienden uit ons kampioensteam definitief naar de 

selectie. We kenden mooie tijden. Onder Wil Bongers heb 

ik de eerste drie jaren alles gespeeld. We hadden een zeer 

hechte groep, die het zowel binnen als buiten het veld 

geweldig met elkaar kon vinden. Zo gingen we een keer 

met een aantal vrienden de stad in op donderdagavond 

en wonnen we onze wedstrijd op zondag. Op dat mo-

ment spraken we af dat we voortaan iedere donderdag 

Toen de kleine Kevin Meijer zijn voeten voor het eerst 

tegen een bal zette in een speeltuintje op de Leuker-

hof was hij verkocht. Met zijn vriendjes en de oudere 

jongens uit de buurt werden er dagelijks wedstrijd-

jes gespeeld tot de straatverlichting aanging of het 

avondeten een abrupt einde van het duel betekende. 

Dat hij op de speelgerechtigde leeftijd (5 jaar in die tijd) 

aan de overkant van de Roermondseweg bij DESM ging 

voetballen, was dan ook een logische stap. Samen met 

drie vriendjes meldde hij zich bij Peter ("de Lekkerbek") 

van Dooren, die zich ontfermde over de jongste leden van 

onze vereniging. Onder zijn bezielende leiding en geheel 

eigentijdse trainingsmethoden, waaronder het welbeken-

de "de bal zo ver mogelijk wegschieten", groeide de liefde 

van Kevin voor het spelletje net zo snel als zijn voeten. 

Gelukkig had Peter diverse paren voetbalschoenen tot 

zijn beschikking om te ruilen, zodat de ouders van de 

als kool groeiende jeugd niet om de paar maanden een 

nieuw paar hoefden aan te schaffen.

"We speelden in die tijd voornamelijk onderlinge partij-

tjes in de oefenhoek, maar ik kon niet wachten totdat we 

tegen een "echte" tegenstander mochten spelen. Het wa-

ren heerlijke jaren in de jeugd. Mijn vader (Revo, eeuwig 

jong en gezegend met een kooktalent om u tegen te zeg-

“vOOR deSM heb iK altiJd tiJd”          Interview met Kevin Meijer



in het uitgaansleven (voor vrienden en intimi: Moeësdiêk 

on Tour) en zondag op het veld voor goud zouden gaan, 

totdat we een wedstrijd zouden verliezen. Ik geloof dat ik 

na die periode nooit meer zoveel donderdagen op rij op 

stap ben gegaan!" 

Momenteel woont Kevin met zijn vriendin Devaki van 

Dijk en hun, om de grote Martin Gaus te quoten, "ontzet-

tend lieve viervoeter" op de Tromplaan. In het dagelijks 

leven werkt hij full-time bij Fysiotherapie Philipsen en 

is hij daarnaast bezig met een master Musculoskeletale 

Revalidatie in Nijmegen. Hij zit in het derde en laatste 

jaar van de opleiding en zal zich gaan specialiseren op 

het gebied van manuele therapie. Kevin is veel bezig met 

zijn studie/passie, “maar voor DESM heb ik altijd tijd.” Hij 

is op zondagmiddag centraal achterin bij het eerste te 

vinden en daarnaast vervult hij nog enkele andere taken 

bij onze vereniging. Zo'n vijf jaar geleden begon hij bij 

de Jeugdcommissie waar hij de rol van coördinator van 

de A- en de B-jeugd op zich heeft genomen. Tegenwoor-

dig vervult hij deze functie alleen voor de A-jeugd, puur 

vanwege tijdgebrek. De ontwikkeling van de jeugd ligt 

Kevin na aan het hart legt hij uit: "DESM mag trots zijn op 

de grote aanwas van nieuwe jeugd. Dit is belangrijk voor 

de toekomst van onze club. Twee jaar geleden hebben 

we daarom met enkele mensen het initiatief genomen 

tot het opstellen van het Jeugdplan. De uitwerking van 

dit Jeugdplan vindt plaats binnen de Werkgroep Voetbal-

zaken. Met dit plan willen we de continuïteit, identiteit en 

kwaliteit van onze vereniging waarborgen. Een belang-

rijk onderdeel is het enthousiasmeren en betrekken van 

ouders en vrijwilligers. Door hen de juiste begeleiding 

en handvaten te geven zorg je voor binding met de club 

en goed opgeleide mensen die de jeugd naar een hoger 

plan kunnen tillen."

Als oudgediende maakt Kevin bovendien deel uit van de 

selectiecommissie, waarin er meegedacht wordt over het 

reilen en zeilen van alle zaken rondom de selectie. Op 

maandagavond tussen 18:00 en 19:00 kan iedereen ken-

nismaken met zijn kundigheid als fysiotherapeut tijdens 

het inloopspreekuur van Fysiotherapie Philipsen. 

Zoals u kunt lezen is de kans dat u Kevin op de Moeës-

diêk tegenkomt behoorlijk aanwezig. Voor Kevin is het 

vanzelfsprekend. "Bij DESM maak je onderdeel uit van 

een groter geheel. Dit gevoel leeft heel sterk bij iedereen 

die betrokken is bij onze club; of je nu 5 jaar oud bent 

of 95. We hebben allemaal hetzelfde doel en dezelfde 

mentaliteit. De sfeer is warm, authentiek en uniek. Als lid 

wil je hier graag bij horen. Zo lang het mogelijk is, wil ik 

in het eerste blijven spelen, maar als ik te zijner tijd een 

stapje terug moet doen, wil ik graag bij de club betrokken 

blijven. Vanuit mijn vakgebied zie ik genoeg raakvlakken 

en denk ik dat er nog veel te behalen valt. Vooral op het 

gebied van de leerprocessen ten aanzien van de ontwik-

keling van jeugdspelers, bezien vanuit de fysiotherapie. 

Als speler van DESM ben ik dankbaar dat ik altijd goede 

trainers en medespelers gehad heb. Graag zou ik mijn 

steentje willen bijdragen om ervoor te zorgen dat dit

ook voor toekomstige generaties zo zal zijn.”

 



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

In het oudste
cafépand van Weert

VR 20 okt.vanaf 21.00 uur
Uw voetbal-

speciaalzaak!



SinteRKlaaSavOnd

Hij is nog niet in het land, maar we hebben al bevestiging 

van de pieten gekregen dat Sinterklaas ook dit jaar weer 

een bezoekje aan de club brengt. Voor de JO9 (F & Mini’s) 

maakt Sinterklaas graag weer even vrij in zijn drukke 

agenda. Hij zal dit jaar langskomen in de kantine op 

donderdagavond 30 november. De uitnodiging voor deze 

avond volgt nog  via de leiders/trainers.

gROte clubactie 

Op zaterdag 16 september is de Grote Clubactie weer van 

start gegaan. Vanaf die dag zijn onze jeugdleden op pad 

om zoveel mogelijk loten te verkopen. Met de Grote 

Clubactie realiseren verenigingen extra inkomsten. Een 

lot kost 3 euro en maar liefst 80% hiervan gaat direct naar 

de club. Dit jaar hopen we met de opbrengst weer een 

leuk bedrag voor onze jeugd bij elkaar te krijgen. We kun-

nen de steun van onze omgeving heel goed gebruiken!

Onze club doet al jaren mee. Met de opbrengst van vorig 

jaar werden er diverse activiteiten georganiseerd en 

materialen aangeschaft. Er zijn mooie prijzen te winnen, 

zoals een hoofdprijs van 1 ton. De trekking vindt plaats op 

13 december. We hopen dat alle jeugdteams hun uiterste 

best gaan doen om zoveel mogelijk loten te verkopen. 

Wie worden dit seizoen onze topverko(o)pers(sters)? Welk 

team verkoopt het meest? Onze jeugdcommissie stelt 

hier jaarlijks mooie prijzen voor beschikbaar, dus jongens 

en meisjes: Doe je best! En aan alle ouders, opa’s en oma’s, 

buren, seniorenleden en buurtgenoten: Steun deze actie, 

het is voor een goed doel. Onze jeugd. 

chOcOMeltOeRnOOi

December: de maand waarin Sinterklaas met zijn boot 

naar Spanje teruggaat, de maand waarin Serious Request 

van start gaat en de maand waarin Kerst gevierd wordt. 

Maar, ook de maand van het jaarlijkse succesvolle Cho-

comeltoernooi dat in deze barre, koude tijd voor verwar-

ming zorgt! 

Dit jaar zal het Chocomeltoernooi plaatsvinden op vrijdag 

15 december. Op deze avond zal voor de laatste keer 

vóór de winterstop samen een balletje getrapt worden. 

De JO9, JO11 en JO13 ontvangen hier nog een officiële 

uitnodiging van, maar zet de datum alvast in de agenda. 
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OPROeP

Voor teams die graag dezelfde trainingspakken of 

tassen e.d. willen hebben en hiervoor een sponsor 

hebben gevonden (of wellicht zelf de kosten op zich 

willen nemen) verzoeken wij vriendelijk contact op te 

nemen met het bestuur via info@desm.nl. Wij hebben 

hierover namelijk afspraken met de kledingleveran-

cier. Daarnaast is het niet toegestaan om zonder

toestemming van het bestuur het logo van DESM te 

gebruiken. Hartelijk dank voor uw begrip. 

uitnOdiging/agenda JaaRveRgadeRing

Graag nodigen wij alle leden uit voor onze jaarvergade-

ring. Deze zal plaatsvinden op maandag 27 november 

2017 om 20.00 uur in de hoeëskamer. 

Agenda:

1. Opening vergadering door de voorzitter

2. Vaststelling verslag vorige vergadering 

3. Vaststelling jaarverslag secretaris 

4. Benoeming bestuur 

- Aftredend en herkiesbaar: voorzitter Hugo Lammers

         - Aftredend en niet herkiesbaar: lid Cor Scheepers

5. Financieel verslag afgelopen seizoen en verslag 

kascommissie

6. Begroting seizoen 2017 – 2018

7. Benoeming kascommissie

8. Verslag commissies: 

 - Sponsoring / PR commissie

         - Technische commissie

         - Jeugdcommissie

         - Activiteitencommissie/kantinecommissie

9. Mededelingen 

10. Rondvraag en sluiting

Namens Bestuur VV DESM

Willeke Heijligers, Secretaris

V O E T B A L V E R E N I G I N G

DOOR EENDRACHT STERK MOESDIJK
A N N O           1 9 4 5

ACTIVITEITENKALENDER 2017 /2018

5 NOV 2017    VOETBALQUIZ

30 NOV 2017    SINTERKLAASAVOND

15 DEC 2017    CHOCOMELTOERNOOI 

16 DEC 2017    VRIJWILLIGERSAVOND

6 JAN 2018    NIEUWJAARSRECEPTIE

27 JAN 2018    BEZOEK BRAND BROUWERIJ

2 FEB 2018    MOEËSDIÊKBÂL
   
         *Alle vermelde data onder voorbehoud.



● 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...

…de jaarlijkse contributie in de afgelopen maand is 

geïnd? Dat verliep niet erg soepel; een aantal gegevens 

moesten nog worden aangepast en nagetrokken.

Er is hard gewerkt om alles op te lossen.

…het belangrijk blijft om gewijzigde gegevens goed 

door te geven? Een nieuw adres, een ander rekening-

nummer? Geef het tijdig door.

…de procedure voor het plaatsen van twee extra 

lichtmasten tbv de nieuwe oefenhoek veel vertraging 

heeft opgelopen? Vanuit de buurt zijn er enkele reacties 

gekomen. We dachten de zorgen in een goed gesprek 

met gemeente en buurtgenoten te hebben weggeno-

men, maar dat is niet zo. Nu is het wachten op een beslis-

sing van het college van B & W. 

…ons terras wederom is uitgebreid met zitbanken en 

tafels? Je kunt er bij een stralend zonnetje en een lekkere 

pot voetbal zo heerlijk chillen.

…de concurrentie bij VE2 stevig is toegenomen?

Er is royaal ingekocht door het management en we zijn 

benieuwd of we dit op het speelveld gaan terugzien.

Cees is tevreden. Twee man extra die gaan bijleggen. 

…onze accommodatie er prima bij ligt? In de vakantie-

periode is er door de onderhoudsploeg en Bert weer

hard gewerkt om alles er pico bello uit te laten zien.

Onze grasvelden liggen er trouwens goed bij. Het wordt 

langzamerhand “een echte grasmat”. 

…we in onze hoeëskamer veel nieuwe gezichten ach-

ter het buffet aan het werk zien? Zeker op de zondag is 

dat het geval.

…er sinds kort een nieuwe facebookpagina online

is die u niet mag missen? DESM 2 houdt alle fans op de 

hoogte van het sportnieuws, uitslagen en wedstrijd-

verslagen door middel van de facebookpagina DESM 2.

Liken mag!

 



Verse friet!
Catering!

cafetariadebeemd.nl

Beekstraat 63, 6001 GH Weert
Telefoon 0495 536268

E-mail: schoenmakerij.stultiens@gmail.com
www.facebook.com/schoenmakerij.stultiens

M A A T K E U K E N S • I N T E R I E U R B O U W
B A D K A M E R M E U B E L S

E N  M E E R !

Systems
Verbaan

S i e r a d e n  |  Ta s s e n  |  S j a a l s

Accessoires
voor hem & haar

15% KORTING
met code: moeesdiek



OPROeP van de SPOnSORcOMMiSSie

Met de start van het nieuwe voetbalseizoen zijn 

ook alle jeugd- en seniorenteams weer hard aan het 

trainen. Omdat het aantal jeugdleden de afgelopen 

jaren flink is toegenomen (waar we natuurlijk bijzon-

der trots op zijn!), is het echter flink schipperen met 

de beschikbare trainingsruimte voor de jeugdteams. 

Daarom wordt er naast de kantine een extra trainings-

hoek aangelegd voor de jongste jeugd. Om deze

hoek goed en veilig in te richten zijn we zelf al flink 

aan het sparen, maar wat extra hulp kunnen we

goed gebruiken.

Om de financiering van de inrichting te realiseren hebben 

we een speciaal actietarief voor onze bestaande spon-

soren waarbij we u een (extra) reclamebord langs het 

hoofdveld aan mogen bieden (kantinezijde met de zicht-

kant naar het veld toe) gedurende 3 seizoenen voor een 

eenmalig totaalbedrag van € 250,00*, inclusief opmaak en 

bestickering (*normaal tarief € 345,00).

Wilt u van dit aanbod gebruik maken en op die manier 

een steentje bijdragen aan de nieuwe trainingshoek voor 

de jongste kinderen, dan horen wij dat graag van u! Bel 

me dan op telefoonnummer 06 5318 8430 of stuur een 

mailtje naar e.simons@smitsvandenbroek.nl.

Alle hulp is welkom! Ook als u geen reclamebord wenst, 

kunt u ons op een andere manier ondersteunen. 

Bijvoorbeeld met een advertentie in ons mooie fullcolour 

clubblad. Dat kan al vanaf  € 50,00 per seizoen!

Mogelijkheden te over dus om onze club te helpen.

We hopen snel van u te mogen horen!

Met sportieve groeten,

Erwin Simons,

Sponsorcommissie VV DESM 



Cafetaria
Cateringservice

“De Köster”
Kruisstraat 7 Weert • Telefoon 0495 537333

www.frituredekoster.nl

• ROLLUIKEN
• 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

GARANTIE VOOR TOPKWALITEIT!

Café de Stuiterbal

Oelemarkt 13
6001 ES Weert
Tel. 06 5186 0586

www.cafedestuiterbal.nl



teRugbliK JO11 & JO9 tOeRnOOi

Op zaterdag 10 juni j.l. vond op de velden van DESM

het jaarlijkse JO11 & JO9 (E & F) toernooi plaats. 

28 teams met in totaal ruim 250 jonge voetballertjes 

en bijna evenveel ouders / verzorgers en begeleiders 

bevolkten deze dag Sportpark De Moeësdiêk. Onder een 

stralend zonnetje werden de wedstrijden gespeeld en

de kinderen en het aanwezige publiek genoten zichtbaar. 

Heel veel dank aan de organisatie en alle vrijwillgers

die hebben bijgedragen aan een bijzonder geslaagd

editie van dit evenement. Het was weer eens prima 

reclame voor onze mooie vereniging!



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!

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert

Tel.: (0495) 454 444

Fax: (0495) 454 445

www.smitsvandenbroek.nl

Weert | Curaçao


