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vOORWOORd

Na een uitermate warme zomer, waar maar geen 

einde aan leek te komen, is het nieuwe seizoen 

inmiddels volop begonnen. De eerste competitie-

wedstrijden zijn gespeeld en iedereen zit weer in 

het voetbalritme. Wat waren we blij dat we in deze 

extreme periode niet aan voetbal hoefden te denken. 

Het was stil in die zinderende hete wereld, waarin je 

alleen maar het  ruisen hoorde van de sproeiers op 

sportpark “De Moeësdiêk”. Het resultaat mag er zijn. 

Onze grasvelden zijn groen en liggen er prima bij.

Stil was het ook toen ons het bericht bereikte dat 

Claudia, de echtgenote van Will en mama van Levy, 

Jael en Rowi, het had verloren van die vreselijke ziek-

te. DESM leefde intens mee. Een warm initiatief werd 

genomen. Het Alpe d’HuZes team  “Claudia DESM” 

gaat zich inzetten voor dit goede doel. Nog meer 

en sneller onderzoek, zodat we deze ziekte onder 

controle krijgen. Het artikel in deze uitgave vertelt

u alles en nodigt u uit om mee te werken, te doen 

of te ondersteunen. Doen!

 

Onze jeugd- en seniorenteams hebben zich in de afge-

lopen maanden voorbereid op de nieuwe competitie. 

De selectietrainingen begonnen medio augustus. Onder 

leiding van onze nieuwe trainer Michel van Bezel en Joop 

Faessen is er hard gewerkt om het seizoen goed te laten 

starten. Gezien de resultaten van de bekerwedstrijden is 

dat gelukt. Dat schept vertrouwen, zeker voor ons eerste 

elftal. Trouwens, over teams gesproken: We nemen dit 

seizoen met tien teams deel aan de competitie. Daar 

komen onze veterinnen op de vrijdagavond nog bij. Nog 

niet eerder kwamen er zoveel seniorenteams voor DESM 

uit. Enkele van de nieuwe teams zijn gevormd op basis 

van verzoeken. 

De Technische Commissie heeft alles in goede banen ge-

leid. Met gepaste trots presenteerden zij de seizoensgids. 

Al het nieuws voor dit seizoen is hierin opgenomen. De 

leden zijn prima ingelicht. Wat opviel was het duidelijke 

statement, dat in het voorwoord werd gemaakt: "DESM

is een club van waarden en normen. Ongewenst gedrag 

op het veld, maar zeker ook daarbuiten, berokkent onze 

vereniging schade. Dit willen we absoluut niet. Bij exces-

sen zullen er maatregelen volgen." Iets wat we alleen 

maar toejuichen. Een pluim richting onze Technische 

Commissie. Zij hadden hun zaakjes voor het nieuwe

seizoen tijdig en goed voor elkaar.

Onze jeugdteams zijn ook gestart. Dit seizoen zijn er weer 

veranderingen doorgevoerd bij de JO8, -9 en -10. 

Nieuwe wedstrijdvormen (6 tegen 6 en 8 tegen 8) worden 

gespeeld. Dit alles met als doel het voetbalplezier te 

vergroten. De jeugdcommissie heeft er weer alles aan 

gedaan om goed voorbereid aan het nieuwe seizoen 

te beginnen. Alle teams zijn voorzien van enthousiaste 

trainers en leiders. Extra hulp blijft uiteraard altijd wel-

kom. Rogier Tans en Lauran van den Boogaart hebben 

het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd van Cor over

genomen. Na een goede instructie zijn ze voortvarend 

aan de slag gegaan.

Trots zijn we dat alle teams keurig zijn gekleed. De con-

tracten met de shirtsponsors zijn verlengd en vele teams 

zijn in het nieuw gestoken. Voor de nieuwste teams was 

er uiteraard ook een shirtsponsor geregeld. Kortom, alle 

voorbereidingen voor een goed seizoen zijn gemaakt. Het 

is nu aan de spelers om dit te laten slagen. Succes hierbij!

In dit nummer willen we alle belangrijke info de revue 

laten passeren. Natuurlijk is er bestuurlijk nieuws. Onze 

jaarvergadering komt er in de komende maanden aan. 

Het interview van Maarten. En uiteraard volop aandacht 

voor het mooie initiatief van Team Claudia DESM. Lees het 

eens goed door allemaal. De redactie wenst alle teams 

heel veel succes en plezier toe. 

Ons volgende clubblad verschijnt medio december. 

Volg de informatie in de tussentijd via onze website en

de facebookpagina. Veel leesplezier. Tips? Geef ze door. 



ook last van de 

crisis?
koop snel een staatslot!



beSTuuRlijk nieuWS

Alweer een nieuw seizoen is ondertussen gestart.  

Ten tijde van het schrijven van dit stuk is de eerste 

competitiewedstrijd een feit. Een mooie overwinning 

van ons eerste elftal. Een goed begin is het 

halve werk. De eerste drie punten zijn binnen.  

Gelukkig hebben onze selectiespelers meteen de 

punten gepakt waar we vorig seizoen zo lang op 

gewacht en gehoopt hebben. Gestart in de Vierde 

Klasse, van waaruit we weer kunnen bouwen. 

Bouwen doen we met zijn allen. De jongens op het veld 

binnen onze selectie, de dames van ons dameselftal, 

de jongens en meiden uit de jeugd, die elke week hun 

beste beentje voorzetten en groeien om zich uiteindelijk 

bij de senioren te kunnen voegen. Onze lagere elftallen 

en veteranen die een geweldige sfeer binnen de club 

neerzetten, ieder op hun eigen wijze. De vele vrijwilligers 

die ieder hun eigen taak weer hebben gepakt om onze 

mooie club te behouden en ja, te bouwen. Niet zozeer 

om groter te worden of om meer leden te werven, maar 

bouwen aan een goede voortzetting van de club. Dit is de 

verantwoordelijkheid van ons allemaal. Willen we DESM 

behouden zoals het nu is, dan zullen we hier met zijn 

allen aan moeten werken. Vele handen maken tenslotte 

licht werk. In deze drukke maatschappij is het nodig om 

met meer mensen het werk te verrichten dat nodig is. We 

hebben allemaal minder tijd, druk en stress op het werk. 

Hierdoor is het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden 

voor bepaalde functies. Wij prijzen ons gelukkig dat de 

groep vrijwilligers redelijk groot is, maar ook bij deze vrij-

willigers komt steeds vaker naar voren dat het moeilijker 

te combineren is met werk en thuis. Daarom roepen wij 

iedereen op, jong en oud, om te helpen. Om één van de 

vele handen te worden. Want we doen het samen. Samen 

houden we deze mooie club gezond en levend. En het 

hoeft echt niet heel veel te zijn. Alle kleine beetjes helpen. 

Geef aan via info@desm.nl dat je graag wilt helpen aan 

het bouwen! Samen bekijken we dan wat het beste bij 

jouw situatie past!

Als bestuur zijn we uiteraard ook bezig met het bouwen. 

Na een vakantiestop waarin we even hebben kunnen bij-

komen zijn we weer fris van start gegaan. Zo zijn we met 

een nieuw systeem de contributie gaan innen, krijgen we 

binnenkort waarschijnlijk een pinautomaat in de kantine 

en zijn de lichtmasten dan toch eindelijk geplaatst op het 

kleine veldje naast de kantine. 

jaaRveRGadeRinG 2018

Graag nodigen wij alle leden uit voor onze jaar-

vergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag

3 december 2018 om 20.00 uur in onze Hoeëskamer.

Agenda:

1. Opening vergadering door de voorzitter

2. Vaststelling verslag vorige vergadering 

3. Vaststelling jaarverslag secretaris 

4. Benoeming bestuur: aftredend en herkiesbaar:  

penningmeester Huub Smeets

5. Financieel verslag afgelopen seizoen en verslag 

kascommissie

6. Begroting seizoen 2018 – 2019

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
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SeizOenSSTaRT SeniORen

Wie in augustus of september op zaterdag en zondag 

aanwezig is geweest op en rondom onze voetbal-

velden heeft kunnen constateren dat er dit seizoen 

alweer meer voetbalteams op sportpark de Moeës-

diêk actief zijn. Bij onze jeugdteams blijft het onver-

anderd druk. Dit komt deels door de nieuwe opzet 

van de KNVB, die vanaf het huidige voetbalseizoen 

bij de jeugdspelers van 12 jaar en jonger de team-

indeling veranderd heeft. Bij onze seniorenteams 

komt dit door een uitbreiding met maar liefst drie 

seniorenteams, te weten een nieuw derde en vierde 

elftal en vanaf dit seizoen weer een dameselftal. Het 

mooiste van alles is dat deze drie teams gerealiseerd 

zijn vanuit onze eigen vereniging en dat is vrij uniek 

te noemen. 

Het derde elftal bestaat gedeeltelijk uit spelers die vanuit 

de selectie of vanuit het derde elftal van het vorige sei-

zoen afkomstig zijn, of weer zijn teruggekeerd bij DESM 

om met hun jeugdvrienden (A-jeugd van zo'n12-13 jaar 

geleden) samen te ballen. Het vierde elftal bestaat gro-

tendeels uit jeugspelers die tot vorig seizoen actief waren 

binnen onze jeugdafdeling. Enkele van deze spelers zijn 

de afgelopen jaren bij DESM gestopt, maar keren nu weer 

terug bij “hun” club. Ons dameselftal is een mix van dames 

die al eerder actief zijn geweest binnen ons dameselftal, 

aangevuld met een groep meiden die overkomen vanuit 

de jeugdafdeling. De volgorde “meisjes – dames – veterin-

nenvoetbal” is hiermee weer in ere hersteld. We hopen 

dat dit de komende jaren zo blijft, zodat ook de meisjes 

een ‘voetbaltoekomst’ bij DESM hebben.

Het gevolg van dit alles is dat de trainingsavonden goed 

gevuld zijn. Met name op donderdagavond, als alle senio-

renteams van de heren trainen, komt het voor dat er ruim 

90 personen actief bezig zijn op de velden. 

Onze nieuwe hoofdtrainer, Michel van Bezel, is samen met 

Joop Faessen en de rest van de begeleidingsstaf fanatiek 

van start gegaan om onze selectie klaar te stomen voor 

de competitie. Bij de lagere elftallen is Ralph Wulms als 

trainer de opvolger van Kris Lenaers. Ralph verzorgt op 

donderdag samen met Rick Aquarius de trainingen van 

de lagere elftallen. Bij de veteranen is de regie in handen 

van Ton Boelaars. De dames (en de veterinnen als ze dat 

willen) worden op dinsdag- en vrijdagavond getraind 

door William Vonken.
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der te ontwikkelen. De overige teams, het 3e tot en met 

het 7e elftal, wensen we een plezierige competitie toe. 

We rekenen op een succesje her en der (wellicht het 

derde?), maar vanzelf gaat dat niet. Dus trainen, inzet en 

teammentaliteit zullen nodig zijn. 

Bij de start van de veteranen was het aantal spelers een 

punt van discussie. De groep moest worden uitgebreid. 

Door middel van netwerken is dat gelukt en hebben 

beide teams de beschikking over een ruimere selectie. 

Nu maar hopen dat we gevrijwaard blijven van (teveel) 

blessures. En ach, in noodgevallen kunnen we zo af en toe 

misschien putten uit de voorraad van andere teams. Waar 

we verder nog op hopen? Dat alle andere veteranenteams 

in de zomer bij die hitte nagedacht hebben over de vraag 

wat veteranenvoetbal nu eigenlijk inhoudt. Veel plezier.

Een nieuwe start voor ons damesteam. Mooi. Een heel 

jeugdig team dat zich prima kan ontwikkelen. De start 

is gemaakt. Een kleine aanvulling voor de groep is nog 

welkom. In noodgevallen kunnen we een beroep doen

op onze veterinnen.

PReSTaTieS SeniORen

Op het moment dat we het clubblad samenstellen, zijn 

er pas enkele wedstrijden gespeeld. Conclusies zullen 

we dus nog maar niet trekken. De bekerwedstrijden 

gaven ons wel vertrouwen in een goed seizoen. Ons 

1e en 2e elftal bereikten de volgende ronde. Het 1e 

elftal werd vrijgeloot en het tweede speelt tegen EVV 

2. Gelukkig tankte het eerste het nodige vertrouwen 

door de drie overwinningen op rij en dat kreeg een 

goed vervolg in de eerste uitwedstrijd tegen DOSL. 

Met drie punten keerden we huiswaarts.  

Dan wordt er natuurlijk al snel de vraag gesteld:

"Wat verwachten we van het nieuwe seizoen?" Ons eerste 

speelt in een totaal nieuwe omgeving. Vele tegenstanders 

uit het Brabantse. De sterkte is nog niet bekend. Als de 

eerste wedstrijd tegen DOSL een graadmeter is, betekent 

dat veel strijd en inzet. We rekenen op een plek in de 

middenmoot. Door middel van een goede teamgeest en 

inzet werken aan beter voetbal. Dat geldt ook voor het

2e elftal. Steeds meer jeugdspelers worden ingepast in 

onze selectie en zij moeten de kans krijgen om zich ver-



PReSTaTieS jeuGd

Ook de jeugdteams hebben hun voorbereidingen 

gehad voor het nieuwe seizoen. Een uitgebreid 

bekerprogramma werkten zij af. Moeilijk om nu al 

conclusies te trekken voor de competitie die van start 

is gegaan. Voor de winter is het altijd een vraag hoe 

sterk we zijn ingedeeld met de teams. Dat kan meeval-

len, maar je kunt ook in pittige klasses terecht komen 

en dus regelmatig tegen grote nederlagen aanlopen. 

Afwachten dus.

Wie zeker een pittig seizoen tegemoet kunnen zien zijn 

onze hogere jeugdteams. Zij zijn hoog ingedeeld. Zeker 

geldt dat voor onze JO19-1. Ze zijn onverwachts in de 

hoofdklasse terecht gekomen. Een hele eer maar ook 

een uitdagende opdracht. Wekelijks vol aan de bak. En 

misschien met regelmaat je meerdere moeten erkennen. 

Hier goed mee omgaan, incasseren en jezelf verbeteren

is die uitdaging.

De Grote Clubactie is weer van start gegaan. Deze actie 

is voor onze club jaarlijks een goede gelegenheid om de 

clubkas extra te spekken. Het is een actie voor en door de 

jeugd. Een lot kost 3 euro, waarvan 2,40 euro voor onze 

club is. Zeker de moeite waard! De jeugdspelers hebben 

inmiddels via hun leiders de loten ontvangen en kunnen 

aan de slag. De beste verkopers kunnen trouwens prach-

tige prijzen winnen. Doe je best en succes. Online kun je 

ook loten kopen bij DESM. Dat kan via de volgende link: 

http://clubactie.nl/actie/voetbalverenigingDESM1.

Het lotnummer komt dan op uw afschrift te staan en u 

steunt zo onze jeugd. Claudia Moonen (de kartrekster 

van deze actie) hoopt dat iedereen deze actie van harte 

steunt.  Verdere info kunt u op onze site terugvinden. 

SeizOenSGidS 2018/2019

We refereerden er al aan in ons voorwoord. Voor onze 

lagere elftallen is er dit seizoen voor de eerste keer een 

infogids uitgebracht. Een goed initiatief. Iedereen kreeg 

de gewenste informatie en is (eigen verantwoordelijk-

heid) zo op de hoogte. Zoals gememoreerd starten we dit 

seizoen met een totaal van 11 seniorenteams. Dat wordt 

een hele klus en terecht wordt er dringend een beroep 

gedaan op de motivatie van alle leden om er SAMEN iets 

van te maken. Natuurlijk heeft de redactie de gids door-

genomen en enkele puntjes (die wij belangrijk vinden) 

willen we aanstippen. Ons viel op:

•	 De constatering dat de kaderleden in de afgelopen 

seizoenen steeds meer te maken kregen met cor-

recties op het gedrag van onze leden. Ongewenst 

gedrag op het veld, maar ook daar buiten. Dat hoort 

niet bij DESM en dat willen we niet. Daarom vanaf nu 

duidelijke maatregelen. Zie de regels voor spelers in 

de infogids.

•	 Er is een duidelijk sanctiebeleid. 

•	 Aandacht voor alle middelen en materialen die de 

club ter beschikking stelt. In het bijzonder de tenues. 

Zorg ervoor dat alles in orde en compleet blijft.

•	 Met zoveel teams is het enorm belangrijk dat spelers 

zich tijdig afmelden. Op de donderdagavond moet je 

je zaakjes voor de zondag gereed hebben.

Nogmaals: lees de seizoensgids goed door!



www.enro-energy.nl

inninGSdaTuM cOnTRibuTie
Achter de schermen is er in de afgelopen maanden heel 

hard gewerkt om alle administratieve gegevens in het 

programma Sportlink te verwerken. Dit programma is 

gekoppeld aan de KNVB, waardoor alle persoonlijke 

gegevens snel terug te vinden zijn. Op het moment dat 

je dit karwei gaat afwerken kom je er achter dat er toch 

nog vele gegevens niet kloppen. Dat moet dan worden 

na-gevraagd, bijgewerkt en veranderd. Ook de contri-

butiegegevens (rekeningnummers) horen hierbij. 

Als het goed is, is eind september bij alle leden de 

contributie geïnd. We verwachten dat alle leden dat zelf 

nogmaals controleren. Geen contributie betaald betekent 

niet voetballen. Heb je vragen of opmerkingen? Mail 

dan naar info@desm.nl of jeugd@desm.nl . We willen er 

nadrukkelijk op wijzen dat elk lid zelf verantwoordelijk is 

voor de betaling van de contributie.

ScheidSRechTeRS
“Zonder scheidsrechter geen voetbal”. Je kunt er niet 

omheen. Onze club heeft een trouw gezelschap scheids-

rechters. Hierop wordt steeds meer een beroep gedaan. 

We hebben dit seizoen drie extra seniorenteams. 

Uitbreiding/aanvulling van deze groep is daarom nodig. 

Heb je interesse in een opleiding of ken je iemand die dat 

heeft? Neem contact op met onze Technische Commissie. 

Onze wedstrijdsecretaris doet wekelijks zijn best om elke 

wedstrijd van een scheidsrechter te voorzien. Als dit een 

keer niet mogelijk is, dan dienen de elftallen zelf voor een 

leidsman te zorgen.!

TRaininGen laGeRe elfTallen

Het is druk op de donderdagavond op de trainingen van 

de lagere elftallen. Prima, houden zo! Stimuleer elkaar om 

te blijven trainen, met name in de komende donkere tijd. 

Het trainingsveld ligt er perfect bij en de trainers ontvan-

gen jullie met open armen. Onze veteranen trainen op 

ons (inmiddels verlichte) speelveldje naast de kantine 

onder de bezielende leiding van Ton Boelaars.

Ter stimulering zijn er voor de spelers van de lagere teams 

enkele prijzen en eretekens beschikbaar:

•	 De Ballon d’Or (trainingsopkomst en meeste punten 

bij de trainingskampioen)

•	 De gouden schoen voor de topscorer bij DESM 

(zie de website)

•	 DESM-league: wekelijks strijden alle teams voor 

de punten.

cheque vOOR deSM
Een meevaller voor onze club; Margot Philipsen en

Stichting Sponsorwinkel Weert verrasten onze club 

met een mooie cheque van maar liefst 1185 euro (!). 

Dit geld kan onze club heel goed gebruiken voor jeugd-

activiteiten. Heel erg bedankt! 



Rogier doorliep de jeugd van onze vereniging en ontwik-

kelde zich tot een betrouwbare speler in de achterhoede 

(rechtsback, linksback, voorstopper, noem maar op).

 “Het mooie van de jeugd was toch wel het feit dat we 

als vriendengroep in alle teams bij elkaar bleven spelen. 

We kenden elkaar door en door en trokken buiten het 

voetbal ook met elkaar op. Een prachtige tijd, waar ik nog 

vaak met plezier aan terugdenk”, glundert hij. “Onbezorgd 

uitkijken naar de zaterdagen op de club en op maandag 

natuurlijk de nabespreking op school. Ik zal nooit ver-

geten dat we in de A1 uit bij Moesel (altijd lastig, red.) 

kampioen werden en ik scoorde met een kopbal." 

Rogier kwam uit voor alle jeugdteams en maakte vervol-

gens de overstap naar de selectie. Hier voetbalde hij voor 

zowel de hoofdmacht als voor het tweede elftal. "Meestal 

speelde ik als voorstopper, rechtsback of rechtshalf. Ik ben 

ooit begonnen als pure rechtspoot.  Sinds ik als leider aan 

de slag ben gegaan, probeer ik de jeugd te stimuleren 

om hun zwakkere been meer te gaan gebruiken. Dan kun 

je zelf natuurlijk niet achterblijven, vandaar dat ik tegen-

woordig met links ook aardig "uit de voeten" kan." 

Na enkele jaren selectie ging Rogier studeren in Tilburg 

en leek zijn carrière bij de Moeësdiêk voorbij. Na zo'n 

drie jaar studies geprobeerd te hebben, kwam hij echter 

terug naar Weert. Hij ging werken bij De Brouwer. "Een 

periode waar ik waarschijnlijk mooie herinneringen aan 

zou kunnen hebben, áls ik het me zou kunnen herinne-

ren. Als je begrijpt wat ik bedoel", lacht hij, terwijl hij het 

welbekende ad fundum gebaar maakt. Rond 1997/1998 

ging hij wel op kamers in Tilburg en stopte hij met 

veldvoetbal. Vanaf 1999 bleef hij het tenue van onze club 

wel nog in de zaal dragen. "De oude sporthal op Leuken 

was altijd gezellig. Vaak speelden we rond 17:00 onze 

wedstrijd en bleven we tot een uur of 00:00 nog hangen. 

Mijn laatste seizoen in de zaal (rond 2013/2014) speelde 

ik voor 't Brökske 5, omdat DESM op dat moment geen 

zaalvoetbalteam had. We werden kampioen en toen ben 

ik gestopt. Op mijn hoogtepunt. Een prima afscheid!"

Het is nu alweer zo’n vier jaar geleden dat de familie 

Tans naar hun huidige adres verhuisde. “We hadden 

het prima naar onze zin in het centrum, maar waren 

op zoek naar wat meer rust en ruimte”, aldus Rogier. 

“Toen dit huis te koop kwam, waren we vrij snel ver-

kocht.” Samen met zijn vrouw Aukje, zoons Mees (11) 

en Teun (10) en dochter Saar (7), ging hij terug naar 

zijn roots. Terug naar Leuken. 

Hier woonde hij tijdens zijn jongere jaren op het wel-

bekende Leukerhof. Met vriendjes uit de buurt en klas-

genoten was hij als jochie nooit ver van huis. Altijd waren 

ze bezig met voetballen in de speeltuin, gelegen achter 

de huizen. In deze officieuze kweekvijver van DESM-talent 

werkte hij onder andere met de gebroeders Philipsen aan 

zijn techniek. Weer of geen weer, het balletje moest en 

zou rollen. Het duurde dan ook niet lang voordat Rogier 

samen met een aantal andere leeftijdsgenoten besloot 

lid te worden van DESM. Lekker dichtbij en vertrouwd, 

aangezien oudere broer Guido er al speelde.

“SPelPlezieR vOOR 
iedeReen iS WaaR We 
MeT zijn allen naaR 
STReven!” 
Interview met Rogier Tans



Lang bleef Rogier niet weg bij DESM. In 2015 gingen 

zoons Mees en Teun allebei bij JO9 spelen en voor hij 

het wist belde Coen Teeuwen op. "Of ik interesse had 

om leider van het team te worden. Ik heb er even over 

nagedacht en heb toen volmondig “ja” gezegd. Wat is er 

nu mooier dan je kinderen iets bij te kunnen brengen op 

sportief gebied bij dezelfde club waar je zelf al jaren deel 

van uitmaakt.” 

De trainingen op dinsdag en donderdag waren, en zijn, 

niet goed te combineren met zijn werk. Rogier werkt in 

het dagelijks leven als ontwerpmanager bij Heijmans. 

Hier is hij eindverantwoordelijk voor de ontwerpen op het 

gebied van de inrichting van de openbare ruimte. “Op het 

moment dat ik de jongens ging trainen, zat ik in Leiden. 

Gelukkig kon het geregeld worden dat ik de trainingen 

op dinsdag gaf en iemand anders de donderdag voor 

zijn rekening nam. Echt teamwork dus.” Al enkele jaren is 

hij nu leider. Omdat zijn zoons anderhalf jaar van elkaar 

verschillen, is het helaas niet mogelijk met beiden mee 

te gaan ieder seizoen. Het leiderschap bevalt hem prima, 

maar hij zou graag nog wat meer voor DESM betekenen. 

Wanneer Cor Scheepers aangeeft het wat rustiger aan te 

willen gaan doen, begint hij na te denken over de functie 

van wedstrijdsecretaris voor de jeugd. Na enkele gesprek-

ken met onder andere Cor zelf en Ernst Janssen is het 

voor Rogier duidelijk. Samen met Lauran van den Bogaart 

vervult hij deze taak sinds eind vorig seizoen. “Een fijne 

samenwerking”, laat hij optekenen. De heren hebben 

veel vrijheid van Cor gekregen. “Hij kent de club als geen 

ander en heeft een geheel eigen werkwijze, maar hij 

stimuleert onze eigen inbreng enorm.” Een ideale manier 

van leren en werken en zo kan Cor ook eens een week-

endje weg. 

“Als wedstrijdsecretaris leer je de club en haar mensen 

heel goed kennen. Onze inspanningen worden erg 

gewaardeerd en we halen veel voldoening uit dit werk.” 

Tegenwoordig werkt de KNVB steeds meer digitaal, dus 

proberen we onze club hier direct in mee te nemen. Van 

het invullen van de wedstrijdformulieren tot de leden-

administratie; alles wordt netjes via het officiële kanaal 

(Sportlink) geregeld. Nu Rogier steeds meer tijd op ons 

sportpark doorbrengt, is het toch weer gaan kriebelen. 

“Als ik de bal zie rollen, wil ik er toch weer achteraan. Af-

gelopen jaar heb ik kennis mogen maken met DESM 35+ 

1 en dat is me prima bevallen. Dit seizoen hoop ik vaker 

een potje te mogen ballen met deze gezellige groep. 

Elke week spelen zal lastig worden, máár: als ze me nodig 

hebben, ben ik er! Ik hoop trouwens niet dat dit tegen me 

gebruikt gaat worden”, voegt hij lachend toe. 

Rogier is blij dat hij weer op het oude vertrouwde nest is 

en voelt zich op zijn plek. “Voor mij staat de jeugdafdeling 

voorop. De jeugd heeft de toekomst en bij DESM heeft de 

ontwikkeling van deze afdeling gelukkig hoge prioriteit. 

Op elk niveau. Spelplezier voor iedereen is waar we met 

zijn allen naar streven!” 



● 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

DHZgarage.com
Autoservice van a tot z

DHZgarage.com



veRkOOPdaG WebShOP GeSlaaGd
Op zaterdag 22 september werd de verkoopdag van 

DESM-kleding via de webshop gehouden. Voor alle leden 

was er een leuke korting van 25% op de adviesprijs. Een 

aanbod waar vele leden gebruik van maakten. Er werden 

goede zaken gedaan. Dank aan de organisatoren. 

inlOOPSPReekuuR WeeR GeSTaRT
Vanaf 10 september is het inloopspreekuur van fysiothe-

rapie Philipsen weer gestart. Dit is bedoeld voor spelers 

met een blessure, die graag een eerste diagnose en hulp 

willen hebben. Elke maandag kunnen zij van 18.00 tot 

18.45 uur op ons sportpark terecht.

ledenMuTaTieS
Onze secretaresses van jeugd en senioren hebben we-

derom gemerkt hoe belangrijk en moeilijk het is om de 

ledenlijst up to date te houden. Daarom nogmaals het 

verzoek om mutaties (verhuizingen, nieuw rekeningnum-

mer, afmeldingen) altijd schriftelijk door te geven. 

OndeRhOud velden
Onze velden hebben de droogteperiode goed doorstaan. 

Ze liggen er prima bij. De grasmat is steviger geworden. 

Daarvoor was wel een intensieve besproeiing nodig. Elke 

dag. Met dank aan Bert en Cor is dit gebeurd. Ook aan 

de reclameborden is weer volop gewerkt. Op en rond de 

velden werd het onkruid aangepakt door onze onder-

houdsploeg van de maandag. Het wensenlijstje is nog 

niet afgewerkt. De kassa wordt nog opgeverfd, de goals 

moeten nog worden afgewassen om de roest te verwij-

deren en het trainingsveld krijgt nog een belijning. Werk 

blijft er dus. Dank aan allen die zich blijven inzetten voor 

onze vereniging.

Vlak voor de vakantie zijn er twee verlichtingspalen ge-

plaatst op het speelveld naast onze kantine. Dit speelveld 

wordt gebruikt voor het trainen van onze kleinsten. Ook 

de veteranen hebben hun trainingshoekje op de don-

derdagavond hier gevonden. Aan de achterzijde van 

ons sportpark is de afrastering een meter naar binnen 

geplaatst. Dat was nodig om ervoor te zorgen dat deze 

niet los kwam te staan. De achtergelegen akkers liggen 

beduidend lager, waardoor de stevigheid verloren ging. 

Verder kunnen we mededelen dat ook onze accommoda-

tie zonnepanelen krijgt. De uitvoering hiervan is gepland 

voor week 44 (eind oktober/begin november). 
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alPe d'huzeS
TeaM claudia deSM

Op woensdag 5 september is de eerste aanzet gege-

ven voor Team Claudia DESM, dat deel gaat nemen 

aan Alpe d'HuZes 2019. Ongeveer 40 personen kwa-

men in onze Hoeëskamer op Sportpark De Moeësdiêk 

bij elkaar om tekst en uitleg te krijgen over dit evene-

ment. Aanleiding om deel te nemen aan Alpe d'HuZes 

is het overlijden aan de vreselijke ziekte kanker van 

Claudia Göbbels. Ze was echtgenote van Will en moe-

der van Levy, Jael en Rowi, allen lid van onze voetbal-

club.

DESM is een vereniging die naast het voetballen een an-

dere bindende factor kent. Dat is namelijk de zeer sterke 

familiaire en vriendschappelijke band die we met elkaar 

hebben. 

Naast het gezamenlijk sporten en plezier maken, hoort 

hier helaas ook het delen van verdriet bij. Zoals bij het 

overlijden van Claudia.

In goed overleg met Will, Levy, Jael en Rowi zullen we de 

naam Team Claudia DESM gaan voeren, waarbij Claudia 

symbool staat voor allen binnen de DESM-familie die 

lijden of hebben geleden aan deze vreselijke ziekte en ter 

nagedachtenis aan hen die er aan overleden zijn.

Om geld in te zamelen en zodoende een steentje bij te 

dragen aan het onderzoek dat nodig is om de ziekte uit-

eindelijk onder controle te krijgen, zullen op 6 juni 2019 

(oud-)leden, sponsoren en familieleden van Moeësdiêkers 

de Alpenreus Alpe d’Huez gaan beklimmen tijdens Alpe 

d'HuZes 2019. Dit zullen ze fietsend, wandelend of hard-

lopend gaan doen. Ook zullen er vrijwilligers nodig zijn 

voor o.a. catering, verzorging etc.

Alle aanwezigen hebben na afloop van de bijeenkomst 

aanvullende informatie ontvangen, alsmede een inschrijf-

formulier. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen.

In de komende maanden zullen we u via social media en 

via dit clubblad op de hoogte stellen van de activiteiten 

welke we zullen organiseren in aanloop naar Alpe d'Huzes 

2019 en uiteraard natuurlijk over de dag zelf! 

Op woensdag 24 oktober aanstaande zal er in onze kan-

tine een 2e bijeenkomst plaatsvinden voor degenen die 

zich aangemeld hebben. Wil jij meer weten, wellicht mee-

doen of wil je op een andere manier je steentje bijdragen 

aan Team Claudia DESM? Spreek ons gerust aan of stuur 

een email met je vraag of opmerkingen naar:

teamclaudia.desm@gmail.com

Namens Team Claudia DESM

Rolf Bonten, Tom Lenders en Eric Lenders
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WiST u daT...

…het 1e de tweede wedstrijd van het seizoen weder-

om wist te winnen? Daarnaast verschalkte ons 2e elftal 

Sportclub Irene met 2-0. DESM 5, 6 en 7 verhoogden het 

Kermisfeestje met klinkende overwinningen.

…er al velen hebben gereageerd op de uitnodiging 

voor deelname aan dat prachtige Alpe d'Huzes 

initiatief? Het ziet er naar uit dat er drie teams gevormd 

gaan worden. Wil je meedoen? Wees er snel bij.

...de keepersacademie op ons sportpark op vrijdag

14 september weer gestart is? Acht weken lang 

krijgen keepers uit de regio, die zich hiervoor hebben 

aangemeld, de gelegenheid om de beginselen van het 

keepersvak goed onder de knie te krijgen.

…Jong PSV in de voorbereiding op het nieuwe sei-

zoen op ons sportpark kwam trainen? We gaan ervan 

uit dat de prestaties van dit team dan ook optimaal zullen 

zijn!

...er altijd nog nieuwe krachten welkom zijn om te 

helpen? Heb je interesse om iets voor onze club te bete-

kenen en dus te doen? Neem dan contact op. 

…de spaarcenten van het V2 team helemaal op zijn? 

In de maand september zijn er diverse nieuwe krachten 

aangetrokken, zodat alle posities bijna dubbel bezet 

zijn. Die dubbele bezetting werkt alleen als iedereen fit 

is. Prettig dat het probleem is opgelost en dat we met 

voldoende mensen aan de nieuwe competitie kunnen 

beginnen. Wel zijn we nog zoekende naar een spits die er 

elk seizoen een 20-tal goals inschiet… 

...er met regelmaat nieuwe reclameborden bijkomen? 

Er vallen er ook weer af, dus nieuwe sponsoren blijven 

welkom. Kent u iemand die onze club wil steunen? Neem 

dan contact op met de sponsorcommissie. 

...we de medewerking vragen van alle jeugd- en 

seniorentrainers, die op het grasveld trainen? Een 

dringend verzoek om de grote goals en 7-tal goaltjes bij 

het trainingsveld na afloop neer te leggen. Bij harde wind 

waaien deze om en op die manier wordt het hekwerk 

beschadigd. 

…we daarnaast medewerking vragen bij het vol-

gende: Op het speelveldje naast de kantine staan twee 

goals. In het verleden werd er regelmatig, na afloop van 

trainingen en andere momenten, flink op deze goals en 

op de houten wand geschoten. De wand raakte bescha-

digd. Stukjes plaat breken af. Het verzoek is om degene, 

die hier staat te trappen, hierop aan te spreken en dit te 

verbieden. 



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
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GARANTIE VOOR TOPKWALITEIT!
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Uw voetbal-
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acTiviTeiTen

Heb jij een leuk idee, laat het ons weten!

Ook dit seizoen organiseert DESM de nodige nevenac-

tiviteiten om aan deel te nemen. Lid zijn van DESM is 

namelijk meer dan alleen voetbal. Het zorgt mede voor 

de goede en gezellige sfeer die zo kenmerkend is voor 

onze club. De vaste activiteiten zoals de Sinterklaasavond, 

het chocomeltoernooi en het Moeësdiêkbâl staan dit jaar 

weer op het programma. De activiteiten worden altijd 

vanuit de commissie bedacht en georganiseerd, maar 

misschien heb je zelf een leuk idee voor een activiteit of 

mis je een activiteit in ons programma? Laat het ons dan 

weten via info@desm.nl.  Of het nu een activiteit voor de 

jeugd of de senioren betreft, alle input is welkom!

De activiteiten worden dit seizoen weer kenbaar gemaakt 

via de bekende media: op onze website en de Faceboo-

kpagina, in het clubblad en via een poster in de kantine. 

Houd deze kanalen goed in de gaten zodat je niks mist. 

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 HERFST / WINTER

19 OKTOBER 2018   VOETBALQUIZ

29 NOVEMBER 2018  SINTERKLAASAVOND

14 DECEMBER 2018  CHOCOMELTOERNOOI

15 DECEMBER 2018  VRIJWILLIGERSAVOND

5 JANUARI 2019    NIEUWJAARSRECEPTIE

18 JANUARI 2019   BIER- EN WIJNPROEVERIJ

22 FEBRUARI 2019   MOEËSDIÊKBÂL
           
                                        *Alle vermelde data onder voorbehoud

TRaininGSkaMPiOen

 Teun Baljon en Lika Geenen zijn de trainingskampioenen 

seizoen 2017-2018 geworden van JO9 en JO11. Op de 

foto's staan de trotse winnaars. Van harte gefeliciteerd, 

jullie zijn echte toppers! 



Roermondseweg 115, 6004 AR WEERT
Telefoon 0495 548969

___________________________________

www.cafe-de-moesdijk.nl

Graafschap Hornelaan 140 Weert • T 0495 769015
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www.jumboheerschap.nl



KLEDINGSPONSORS VV DESM
SEIZOEN 2018 - 2019



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


