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vOOrWOOrd

Vasteloavendj is weer voorbij. Voor die tijd moch-

ten we enkele dagen lang proeven van de lente en 

vervolgens werd het weer bar en boos. Lastige tijden 

voor een voetbalvereniging door onder andere het 

feestgedruis van carnaval, het minder uitnodigend 

weer om te trainen en het ontbreken van regelmaat 

in de afwerking van de wedstrijden. Het wordt weer 

tijd voor betere voetbaltijden. En die komen er. Het 

worden zeker drukke maanden om de achterstand in 

wedstrijden weg te werken. Dat betekent regelmatig 

voetbal doordeweeks. We rekenen op de flexibiliteit 

en verenigingsmentaliteit van onze leden om elkaar 

te helpen. Op die manier moet het lukken om het sei-

zoen straks in mei op een goede manier af te sluiten. 

 

Naast het voetbal staat de voorbereiding van het nieuwe 

seizoen al duidelijk op de agenda. In de komende maan-

den moet er weer veel werk worden verzet om tijdig alles 

rond te krijgen. Nieuwe namen van trainers bij de jeugd 

worden al bekend, maar er zijn nog heel veel mensen 

nodig om onze goede organisatie in stand te houden. 

Dat alles valt samen met het werk van onze nieuwe wer-

vingscommissie. Onder het motto “VV DESM maakt zich 

klaar voor de toekomst” is deze werkgroep enthousiast 

en vakkundig aan de slag gegaan. In enkele bijeenkom-

sten werd hun opdracht en aanpak prima uiteengezet. 

De huidige structuur van DESM wordt bekeken en er 

wordt ingeschat hoe DESM er in de toekomst uit gaat 

zien. De wervingscommissie bestaat uit Joeri Teeuwen, 

Kevin Meijer, Willeke Heijligers, Ernst Janssen, Kris Lenaers 

en Claire Deben. In deze uitgave is er uitgebreid aandacht 

voor dit zeer belangrijke initiatief! Kevin legt u alles op 

een heel goede wijze uit. Bedenk al lezende wat jij voor 

je club wil betekenen. Inmiddels hebben ze al diverse 

malen hun presentatie gegeven voor meerdere groepen 

binnen onze club. Het moge duidelijk zijn dat het pas 

gaat lukken als je een groot aantal leden weet te mobi-

liseren en te enthousiasmeren. De nieuwe organisatie 

moet DESM klaarstomen voor de toekomst. Vrijwilligers 

stoppen of willen mogelijk een andere taak. Nieuwe 

vrijwilligers zijn nodig. Onze organisatie kan verbeterd en 

efficiënter worden. Dit alles in een tijd waarin traditionele 

sporten als voetbal en tennis het moeilijk hebben. Ze 

leveren leden in, de behoefte van mensen verandert, op 

het dagelijkse werk moet er al zoveel gepresteerd worden 

en het op eigen houtje sporten wordt steeds belangrijker. 

Kortom, voldoende stof om eens goed over na te denken 

en actie te ondernemen! 

Juni 2019 nadert snel. Het moment van Alpe d’HuZes 

Team Claudia DESM. Geslaagde activiteiten vonden er al 

plaats en er staat nog van alles te gebeuren. Raadpleeg 

voor meer informatie onze site. In deze uitgave willen 

we ons met name richten op zondag 19 mei. Gevoetbald 

wordt er natuurlijk ook. Hier is volop aandacht voor.  

Het blijft spannend voor onze selectieteams. We rekenen 

op de inzet van alle betrokkenen om dit seizoen tot een 

goed einde te brengen. Hopelijk blijven we gevrijwaard 

van nog meer blessures, want we hebben alle spelers 

hard nodig. We kijken terug op enkele zeer geslaagde 

activiteiten. We hadden wederom een geweldige prins, 

die samen met zijn adjudanten voorop ging op het  

Moeësdiêkbal, we proefden heerlijke biertjes en wijntjes 

en er staat weer een leuke nieuwe activiteit op het pro-

gramma: een walking dinner. Maar eerst staat het voetbal 

in de komende maanden centraal. Bezoek de trainingen 

en probeer gezamenlijk om dit seizoen straks medio mei 

op een goede wijze af te sluiten!
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beStuurlijk nieuWS

De winterstop ligt alweer een tijdje achter ons en 

ondertussen zijn er verschillende competitiewedstrij-

den gespeeld. Ondanks het feit dat we al een periode 

met rust achter de rug hebben, merken we dat er toch 

hier en daar wat krapte is in de bezetting bij verschil-

lende teams. Dat is soms erg lastig, bijvoorbeeld als 

er een beroep gedaan moet worden op andere teams. 

Uiteraard begrijpen we dat dit moeilijk is, vooral als 

dat betekent dat wedstrijden dan uitvallen. 

Vaak is het zo dat, als een wedstrijd wordt afgelast, er 

een boete van de KNVB volgt; hoe onbegrijpelijk ook. 

Dit is over het algemeen overmacht en als deze kosten 

gemaakt moeten worden, dan is dat zo. We willen jullie 

echter wel vragen om hier rekening mee te houden.  

Meld jezelf niet te snel af, probeer geen andere afspraken 

op wedstrijddagen te maken, en als de mogelijkheid er is, 

help andere teams. Naast het teambelang is er natuurlijk 

het clubbelang. “Door Eendracht Sterk Moesdijk” staat  

ergens voor. Samen is een groot goed binnen onze club 

en soms moet je je eigenbelang ondergeschikt maken 

aan het clubbelang. Wij vragen eenieders begrip en ho-

pen een beroep op jullie te mogen doen. 

Als bestuur zijn we vooral verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken, daarnaast zijn de commissies 

natuurlijk op hun vakgebied actief. Als bestuur volgen we 

deze commissies en eind vorig jaar kwam het nieuws van 

het vertrek van vele commissieleden samen. Het vertrek 

heeft verschillende redenen. Dit is een goede tijd om de 

organisatie eens onder de loep te nemen en te bekijken 

hoe we een en ander beter en logischer in kunnen delen. 

Hiervoor is een wervingscommissie in het leven geroe-

pen. Zij zijn voortvarend aan de slag gegaan en hebben 

ondertussen menigeen geïnformeerd. Later in deze editie 

meer hierover vanuit de wervingscommissie. 

Het lijkt nog ver, maar we stevenen af op het einde van 

het seizoen. We wensen iedereen mooie, sportieve wed-

strijden toe met hopelijk veel punten. 
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preStatieS SeniOren

De tweede helft van het seizoen is volop aan de gang. 

In februari en maart werden nog een aantal wedstrij-

den vanwege het slechte weer of de slecht bespeel-

bare velden afgelast, maar nu moeten we aan de 

bak. De nodige wedstrijden worden op korte termijn 

afgewerkt om de verschillen op de ranglijst weg te 

werken. Het worden nog een tweetal pittige maanden 

voor met name onze selectieteams.

Ons 1e elftal heeft een stevige klus te klaren. In de 

komende weken worden cruciale wedstrijden gespeeld, 

die het klassebehoud veilig moeten stellen. De eerste 

degradatiekandidaat is wel al bekend, dat zal Sterksel 

worden. De nummers 12 en 13 komen in een nacompeti-

tie terecht. Natuurlijk willen we dat liever niet, maar dan 

moeten de punten wel gepakt gaan worden. Zeker tegen 

de directe concurrenten. Het zit tot dusverre allemaal niet 

mee. Met name het aantal blessures bij de selectie baart 

zorgen. Dat zorgt er voor dat je geen enkele wedstrijd 

met een vast team kunt spelen. Dit alles komt ons voetbal 

niet ten goede. Er zit weinig lijn in ons spel. We weten niet 

veel kansen te scheppen en als we op achterstand komen 

wordt het moeilijk om terug te komen. We werken er hard 

voor, daar ligt het niet aan, maar enkele goede overwin-

ningen zijn nodig om het vertrouwen terug te krijgen. 

De volle 100% inzet van iedereen en een goede team-

mentaliteit zijn gevraagd om deze klus te gaan klaren. 

Ook ons 2e elftal moet nog volop aan de bak om in de-

zelfde klasse te blijven spelen. Net als bij ons eerste geldt 

hier dat er wekelijks geïmproviseerd moet worden. Uit 

het 3e, JO19 en zelfs JO17 worden spelers gesprokkeld 

om het elftal compleet te maken. Elke zondag wordt er 

gestreden met de beschikbare mensen. Door die goede 

mentaliteit lukt het aardig om overeind te blijven en 

punten te behalen. Twee wedstrijden op rij (Caesar en 

Born) werden gewonnen. De verschillen in deze klasse 

zijn echter niet al te groot, waardoor het tot het einde 

spannend zal blijven. 

DESM 3 staat op een goede 3e plek. Een aantal spelers 

werd en wordt op meerdere momenten ingezet om de 

selectieteams compleet te maken. In enkele wedstrijden 

werden de punten toch wel gemakkelijk weggegeven, 

anders was een nog hogere klassering mogelijk geweest. 

Het 4e elftal heeft nog geen punten kunnen vergaren. 

Er is wel veel jeugdig elan aanwezig, maar we missen toch 

wel enkele krachten die binnen de lijnen het overzicht 

hebben en de aanwijzingen geven. En dan is er daar-

naast nog een andere conclusie. Niet iedereen neemt 

de verantwoordelijkheid om er bij het uitgaan op de 

zaterdagavond aan te denken dat je teamgenoten je de 

volgende dag nodig hebben (dat geldt ook voor andere 

teams trouwens)... 

DESM 5, 6 en 7 doen het goed. Ze maken er een leuk 

seizoen van. Alle drie verkeren ze in het linkerrijtje en 

hebben ze er wekelijks zin in om een lekker recreatief 

potje te voetballen. Wie weet wat er op het einde nog in 

het vat zit! 

VE 1 en VE2 moeten op enig moment de vruchten gaan 

plukken van hun bezoek aan al die wintertrainingen. 

Wekelijks werd er onder de deskundige leiding van Ton 

op de vroege zondagmorgen gebald. Allerlei tactische 

snufjes werden uitgeprobeerd en na afloop werd er in 

de kantine nog lang gediscussieerd over hoe sommige 

aandachtspunten nog beter ontwikkeld kunnen worden. 

Dit moet tot successen gaan leiden. Dat kan niet anders. 

Het bezoek aan Heino kwam dan ook precies op tijd. De 

boog kan niet altijd gespannen zijn en de groep moest 

zich eens hoognodig kunnen ontspannen. 

Tot slot onze dames. Zij vertoeven op een vierde plek en 

doen het goed. Er wordt goed getraind. Mogelijk krijgen 

we nog een aanvulling van een of meer speelsters. In de 

wedstrijden zie je dat het voetbal steeds beter wordt. 

Vooral zo doorgaan dus. 



nieuWe trainer jO19-1

Doordat Frank van Meijl een andere taak krijgt bij DESM 

gaat Peter Schellekens in het nieuwe seizoen het stokje 

van Frank overnemen als trainer van JO19-1. Peter is 

bij DESM geen onbekende. Hij heeft hier in de selectie 

gespeeld en was vele jaren actief als trainer. Met name bij 

de selectie. Op dit moment is hij werkzaam bij de jeugd-

afdeling van Roggel. Voorheen was hij als jeugdtrainer 

actief bij Laar en MMC. We heten Peter wederom van 

harte welkom bij onze club. 

jeugdtOernOOi zaterdag 1 juni

Een teleurstelling was het toen vorig jaar ons jeugd-

toernooi vanwege te weinig belangstelling geen door-

gang kon vinden, maar onze jeugdcommissie gaat er 

dit jaar opnieuw voor. De uitnodigingen zijn inmiddels 

verstuurd en de eerste aanmeldingen komen al binnen. 

Bij het toernooi is ingespeeld op de nieuwe indelingen 

van de KNVB. In de ochtend komen de JO-8, JO-9 en 

JO-10 teams aan de beurt. In de middag is het toernooi 

bestemd voor de JO-11 en JO-12 teams. De organisato-

ren van ons toernooi (Ton Verschuren en Joeri Teeuwen) 

zorgen jaarlijks voor een uitnodigend toernooi. Een rode 

draadspel met opdrachten voor de teams die niet hoeven 

te spelen staat ook weer op het programma. We hopen 

dat teams snel gaan reageren. Daarnaast vragen we onze 

jeugdleiders hieraan mee te werken door tegenstanders 

uit de competitie te enthousiasmeren om mee te doen. 

preStatieS jeugd

De jeugdteams zitten volop in de 2e competitiehelft. 

Een aantal wedstrijden zijn afgewerkt. Jammer dat 

enkele trainingen op de grasvelden niet door konden 

gaan vanwege wateroverlast. De prestaties tot nu toe 

bevestigen dat onze jongens en meisjes het redelijk 

tot goed doen. 

De teams van de A-categorie moeten wekelijks stevig aan 

de bak. Ze moeten optimaal presteren, want ze staan in 

een stevige klasse ingedeeld. Dat gebeurt met wisselend 

succes. Geloof in eigen kunnen en je uiterste best doen 

zijn dan wel basisvoorwaarden. 

Dat bewees bijvoorbeeld onze JO19-1 tegen het hoog-

geplaatste Someren. Een achterstand werd op een prima 

wijze in de 2e helft omgebogen naar een eclatante over-

winning. Dat alles onder het waakzame en toeziende oog 

van oud-prins Marc. 

De JO17-1 doet het goed; ga zo door! Daarnaast moeten 

we zeker de goede prestaties van de JO15-1 noemen.

Ze hebben laten zien dat ze door goed te trainen en in de 

wedstrijden goed bij de les te blijven successen kunnen 

boeken. Waar we benieuwd naar zijn is of de goede start 

van de JO19-2 een vervolg krijgt in de 2e competitiehelft. 

Succes! Voor een aantal teams zijn de competitie-inde-

lingen gewijzigd. Hierdoor krijg je op de zaterdag andere 

uitslagen en zijn vele wedstrijden voor beide partijen 

leuker. Natuurlijk wil je graag winnen, maar het gaat 

vooral om het voetbalplezier en dat krijg je vooral als je 

spannende wedstrijden speelt. 

Alle jeugdteams heel veel succes en voetbalplezier in de 

komende wedstrijden! 

 



WervingScOMMiSSie:
vv deSM Maakt zich
klaar vOOr de tOekOMSt
In de loop van het huidig seizoen hebben verschil-

lende commissieleden te kennen gegeven na dit 

seizoen hun werkzaamheden binnen de commissies 

neer te leggen. Met name in de Jeugdcommissie (JC) 

is het verloop voor aankomend jaar hoog. Ook in de 

Technische Commissie (TC), de Activiteitencommissie 

(AC) en de Sponsorcommissie (SC) is men op zoek naar 

de broodnodige versterkingen. 

Het blijkt dat het voor verenigingen in het algemeen 

steeds lastiger wordt om nieuwe, met name jonge, 

vrijwilligers te vinden. Bij het zoeken naar nieuwe com-

missieleden blijkt dat deze tendens ook bij DESM gaande 

is. Tevens is gebleken dat je als afzonderlijke commissie 

veelal in dezelfde vijver aan het vissen bent tijdens de 

zoektocht naar enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast zou 

er wellicht kritischer gekeken kunnen worden naar kennis 

en kwaliteiten van een vrijwilliger, zodat eenieder een 

functie kan bekleden die goed aansluit bij zijn of haar 

competenties. 

Om deze reden heeft er rond november 2018 een gesprek 

plaatsgevonden tussen bestuur en een aantal commis-

sieleden, wat het startpunt is geweest voor de nieuw in 

het leven geroepen Wervingscommissie. De Wervings-

commissie bestaat momenteel uit: Willeke Heijligers, 

Joeri Teeuwen, Kevin Meijer, Ernst Janssen, Kris Lenaers 

en Claire Deben. Deze commissie gaat zich nu en in de 

toekomst bezighouden met

•	 Beheer / coördinatie in- en uitstroom commissieleden;

•	 Opstellen en actueel houden van functie- en compe-

tentieprofielen;

•	 Uitvoeren voortgangs- en evaluatiegesprekken met 

commissieleden;

•	 Werven van vrijwilligers.

In de afgelopen periode is er al hard gewerkt aan de 

vormgeving van de organisatie voor aankomend seizoen. 

Allereerst is het huidig organigram in kaart gebracht en 

is er gekeken of de actuele organisatie nog aansluit bij 

de behoefte van de vereniging en optimaal is voor het 

functioneren in de toekomst. Ook is er gekeken hoe dit 

bij andere, vergelijkbare, voetbalverenigingen is georga-

niseerd. Vervolgens is het organigram aangepast naar de, 

naar onze mening, gewenste situatie en is dit plan gepre-

senteerd aan de voorzitters van de commissies en het be-

stuur. Deze feedback is verwerkt in het plan en vervolgens 

gepresenteerd aan alle leden van de huidige commissies 

en de trainers van de selectie-elftallen, waarna ook deze 

feedback is geëvalueerd en verwerkt in het plan. Zodoen-

de is er een duidelijk beeld ontstaan over wat de behoef-

tes zijn van de vereniging en is er getracht draagvlak te 

creëren voor een aantal veranderingen die bovenstaande 

teweeg zal brengen. 

In de tussentijd zijn er individuele gesprekken gevoerd 

met een aantal personen om de zogenaamde ‘prio-vaca-

tures’ zo snel mogelijk ingevuld te krijgen. Dit betreffen 

functies waarvan we denken dat deze op korte termijn, 

op kwalitatief niveau, ingevuld moeten worden om de 

organisatie verder uit te rollen. Verheugd mogen wij 

melden dat we voor deze posities inmiddels de geschikte 

personen gevonden hebben, waarover in een later sta-

dium ongetwijfeld meer. 

Hoe nu verder?

In het volgend clubblad zullen we het concrete plan 

verder toelichten en het ‘Organigram 2019-2020’ aan alle 

leden presenteren. Mocht je na het lezen van dit verhaal 

enthousiast zijn geworden en wil je graag iets betekenen 

voor onze club, stuur dan een mailtje naar info@desm.nl. 



Maastraat 14 Weert
0495 451 104

Café de Stuiterbal

Oelemarkt 13
6001 ES Weert
Tel. 06 5186 0586

www.cafedestuiterbal.nl

Celsiusstraat 4 - 6003 DG Weert
Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen
co r @coppe lmans . comd

24-uurs service

� Ontstopping & Reiniging
� Het legen & vervangen van vetafscheiders
� Camera-inspectie 
� Aanleg & Vernieuwing van afvoerleidingen

VCA**_
ISO

9001:2008

MET COR SCOORT U 

GEGARANDEERD!

Weert 0495 - 53 87 37
Nuenen 040 - 283 60 43



teaM claudia deSM alpe d’huzeS

Hierbij een update van Team Claudia DESM Alpe d'HuZes. 

Zoals inmiddels bij de meesten van jullie bekend, zeker 

bij de trouwe lezers van ons mooie clubblad, neemt dit 

jaar een groep DESM’ers deel aan het evenement Alpe 

d’HuZes 2019. Dit met als doel zoveel mogelijk geld op 

te halen voor KWF Kankerbestrijding. Met een team van 

maar liefst 36 personen reizen wij in juni af naar de Franse 

Alpen om de Alpenreus l’Alpe d’Huez op 6 juni al wande-

lend of fietsend te beklimmen en dit alles onder de naam 

Team Claudia DESM.

Gedurende de afgelopen maanden zijn er al diverse acties 

op touw gezet om geld in te zamelen. Wij zijn dan ook 

erg verheugd dat er al een aanzienlijk bedrag is opge-

haald door de vele donaties van iedereen die deze actie 

een warm hart toedraagt. Tijdens het Wiepkesbâl op 19 

januari in de Bosuil mocht Ruben van de Heuvel namens 

team Alpe d'HuZes een cheque van maar liefst €5.555,- in 

ontvangst nemen van v.v. de Wiepkes!

Uiteraard is er meer nodig in het onderzoek naar de juiste 

medicijnen om de vreselijke ziekte kanker een halt toe te 

roepen. Daarom kunnen we ieders hulp nog steeds volop 

gebruiken en zijn er nog een aantal acties die we graag 

willen vermelden. 

Speciaal alpe d'huzeS lied
Binnenkort zal er een speciaal team Claudia DESM Alpe 

d'HuZes lied verschijnen dat door Mark Bouwmans is 

geschreven en wordt ingezongen door in Weert zeer be-

kende artiesten. Deze speciale song zal tegen betaling te 

downloaden zijn, maar wij informeren u hier nog over.

SpinningMarathOn
De perfecte training voor het beklimmen van l’Alpe 

d’Huez is natuurlijk een spinningmarathon. Daarom  

organiseren we deze in samenwerking met de voetbal-

club en wel in de kantine van v.v. DESM.

Doe mee
en doneer!

www.opgevenisgeenoptie.nl
> Team Claudia DESM

Wil jij met ons meetrainen en tegelijkertijd geld inzame-

len voor Team Claudia DESM? Schrijf je dan in voor de 

spinningmarathon die plaats zal vinden op 19 mei. 

Je hoeft hier natuurlijk niet alleen aan mee te doen. 

Het is natuurlijk het leukste als je een team verzamelt 

van bijvoorbeeld enthousiaste vrienden, familieleden, 

collega-voetballers/-trainers/-leiders enzovoorts. Samen 

met je team (4-9 personen) zul je dan om de beurt

spinninglessen van ± 50 minuten volgen onder begelei-

ding van professionele instructeurs. Voor €250,- reserveer 

je met je team een fiets voor de spinningmarathon.

Bij interesse kun je een mailtje sturen naar

teamclaudia.desm@gmail.com. Mocht je meer infor-

matie willen over de spinningmarathon, kijk dan op de 

DESM-site of stuur een mailtje naar bovenstaand adres.

We willen iedereen die gedoneerd heeft alvast heel

hartelijk bedanken en wellicht tot op de Moeësdiêk!



Hier veranderde Harry van een gedreven goalgetter in 

een solide sluitpost (waar we uiteindelijk ook bij onze 

vereniging veel plezier van hebben gehad, red.). “In de 

A-jeugd trainden we bij Moesel met de selectie mee, wat 

natuurlijk goed voor onze ontwikkeling was. We maakten 

kennis met de trainer en zijn spelers en het verlaagde de 

drempel voor een eventuele overstap naar de hogere 

elftallen. 

Die overstap zou voor mij sneller komen dan verwacht”, 

glundert hij. “Voor de aanvang van een wedstrijd tegen 

FC ODA was er tijdens de warming up geen spoor te 

bekennen van onze keeper. Op dat moment heb ik me 

opgeofferd, zodat er toch afgerond kon worden.” Tegen 

het begin van de wedstrijd werd hem door Lei Houben, 

de trainer, medegedeeld dat hij deze wedstrijd zou gaan 

keepen. “Onze doelman was helemaal niet meer komen 

opdagen en de trainer was onder de indruk van wat hij 

gezien had. Ik wist even niet wat me overkwam; ik was 

tenslotte een spits pur sang!” Het vertrouwen van de trai-

ner betaalde zich uit en de wedstrijd werd gewonnen. 

De dinsdag erna nam Lei hem apart. “Ik wil dat jij deze 

week mee gaat doen met de keeperstrainingen Harry”, 

zei hij bloedserieus. “De keeper van het eerste elftal en 

Harry van den Heuvel is al meer dan een kwart eeuw 

“Moeësdiêker” in hart en nieren. Zijn voetbalcarrière 

begon hij echter op de sportvelden aan de Heerlijk-

heidlaan. Voor de jongere lezers: waar nu Sporthal 

aan de Bron ligt. Als jongen van een jaar of zeven 

meldde hij zich aan als lid bij onze blauwwitte colle-

ga’s, waar hij furore maakte in de voorhoede. Dit bleef 

hij gedurende de hele jeugdopleiding doen. 

Harry was een doelgerichte spits en dat bleef niet on-

opgemerkt. “Op den duur werd ik geselecteerd voor het 

Limburgs jeugdteam. Hier heb ik lange tijd in de basis 

gespeeld. Een grote eer, aangezien het team samenge-

steld werd uit een selectie van de beste spelers van alle 

Limburgse clubs.” Rond zijn zestiende moest hij helaas 

afhaken. “Ik liep een liesbreuk op en de revalidatieperiode 

was destijds simpelweg te lang. Eenmaal hersteld heb ik 

nog even bij Wilhelmina gespeeld, maar op mijn zeven-

tiende maakte ik de overstap naar Moesel.” 

“het Spelplezier
vOOrOp,
dat Maakt deSM
de club die ze iS!” 
Interview met Harry van den Heuvel



die van enkele andere seniorenteams zijn geblesseerd. 

Zondag speel jij in het eerste. Als keeper.” Er viel weinig 

tegenin te brengen. “Die zondag stond ik dus in de goal 

tegen Tungelroy. Een enorm goede tegenstander. Maar 

liefst zes keer moest ik de bal uit het net halen. Ik dacht 

dat dit de eerste en de laatste keer was als keeper bij de 

hoofdmacht”, vertelt Harry lachend. Niets bleek minder 

waar. Van de trainer mocht hij zich bij het eerste voegen, 

waar hij al snel een vaste kracht onder de lat werd. Na een 

aantal jaren gaat Harry weer in de spits spelen. Ditmaal 

in het tweede. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan... 

Na zijn periode bij onze voormalige overburen keepte hij 

nog vier jaar in de eredivisie in de zaal. 

“ik Wilde WeleenS 
naar “dat vOetbal” 
gaan kijken.”
“Daarna ben ik in 1990 bij DESM terechtgekomen. Ik wilde 

weleens naar “dat voetbal” gaan kijken.” Zoals dat dan 

gaat, raak je aan de praat met de mensen van de vereni-

ging. Er werd aangegeven dat de sponsor van het tweede 

elftal ermee zou gaan stoppen, of Harry met zijn bedrijf 

misschien interesse had in het sponsorschap? Harry runde 

LASCO Weert BV vol overgave. Van een bedrijf dat zich 

aanvankelijk toespitste op de montage van staalconstruc-

ties en beplatingen, ontwikkelde het zich tot een grote 

speler in het ontwerpen/bouwen en opleveren van turn-

key bedrijfspanden in de industriebouw. Door middel 

van de sponsoring kon Harry twee van zijn passies, het 

voetbal en zijn werk, met elkaar verenigen. “In 1993/1994 

ging Danny als broekie bij de jeugd spelen, daar had ik 

lang op gewacht. Ik had een voorgevoel dat hij weleens 

een redelijk goede voetballer zou kunnen worden.” 

Dat gevoel is in de loop der jaren wel bevestigd; we heb-

ben als club vaak kunnen genieten van zijn kwaliteiten. 

“Het sponsoren heb ik altijd ontzettend graag gedaan. 

De chemie met DESM was vanaf het begin aanwezig en 

is niet meer weggegaan. Ik stopte alleen als sponsor van-

wege het feit dat ik het bedrijf heb verkocht. De club zal 

ik altijd een warm hart toedragen.” Dat doet hij nu, zoals 

gezegd, sinds jaar en dag. 

Rond 1995/1996 is Harry gaan keepen bij onze veteranen. 

Dit bleef hij doen totdat het vanwege een schouderbles-

sure niet meer ging. “En zelfs toen wilde hij niet naar de 

dokter”, voegt zijn echtgenote Miriam plagend toe. “Om-

dat ik niet langs de kant wilde blijven staan kijken, ben ik 

scheidsrechter geworden.” Hij haalde zijn KNVB-papieren 

en fluit met verve de wedstrijden op de zondagmorgen. 

“Duidelijkheid, onpartijdigheid en het aanvoelen van een 

wedstrijd heb ik hoog in het vaandel staan.” Als er na het 

laatste fluitsignaal 22 man tevreden van het veld stappen, 

kan Harry daar echt van genieten. Dat hij onder andere 

de wedstrijden van zijn eigen zoons mag leiden op de 

velden van DESM pleziert hem enorm. “Uiteraard pak ik 

de derde helft zo nu en dan ook graag mee”, zegt hij met 

een knipoog. Dit doet hij niet altijd, want hij mag naast 

het voetbal graag kleiduiven gaan schieten of gaan jagen. 

“Of lekker wandelen met onze Rocky (die gedurende het 

interview voortdurend in de nabijheid van zijn baasje 

blijft, red.).”                                                                                       >
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> DESM voelt als thuiskomen voor Harry. Door de jaren 

heen heeft hij veel mooie momenten beleefd bij “zijn 

club”. “Met name het zien spelen van mijn zoons, Danny 

en Rowan, zowel in de jeugd en bij de senioren”, zegt hij 

trots. “Daar kan ik echt van genieten.” De teams van Ro-

wan werden zo’n beetje ieder jaar kampioen en het team 

van Danny beleefde een groot hoogtepunt in 2005. Ze 

werden kampioen in het jaar dat onze club haar 60-jarig 

bestaan vierde. Het plezier van de jongere generatie is 

voor Harry dan ook de reden dat hij jarenlang, samen met 

Herman Smits, trainer is geweest van het team van zijn 

oudste zoon. “Het was een mooie lichting, van de jongens 

uit dat team zijn er veel in de selectie terechtgekomen.” 

Enkele jaren geleden werd het eerste, met daarin veel van 

zijn oud-pupillen, zelfs twee keer achter elkaar kampioen. 

Dat verliep niet zonder slag of stoot. “Met enkele spon-

soren hebben we de jongens een weekend in Barcelona, 

inclusief wedstrijdbezoek, in het vooruitzicht gesteld als 

ze kampioen zouden worden.” Of dat de doorslag ge-

geven heeft, is tot op de dag van vandaag niet bekend, 

maar kampioen werden ze. De daad werd bij het woord 

gevoegd en de selectie heeft toen een prachtig weekend 

in Barcelona gehad met een groep van zo’n 25 à 30 man.

Het regelen van dingen voor de club is Harry sowieso 

toevertrouwd. Uiteenlopend van het verzorgen van een 

nieuw ballenhok en een scorebord tot het organiseren 

van wedstrijden van de Weerter selectie tegen profclubs 

zoals Roda JC. “De vereniging gaat me aan het hart. De 

saamhorigheid, groepsmentaliteit en de aandacht voor 

de jeugd; ik denk dat we als club op de goede weg zijn en 

dat we alleen maar beter kunnen worden. Het spelplezier 

wordt daarbij niet uit het oog verloren en dat is voor mij 

het belangrijkste. Dat maakt DESM de club die ze is!”

frank van Meijl
hOOfd jeugdOpleiding

Na eerst een aantal jaren bij de jongere jeugdteams 

trainer te zijn geweest, was Frank in de laatste jaren coach 

van onze hogere jeugdelftallen. De JO17 en JO19. Suc-

cessen werden behaald. Frank heeft te kennen gegeven 

aan een nieuwe uitdaging toe te zijn. Hierop heeft DESM 

hem een nieuwe functie aangeboden. Vanaf het nieuwe 

seizoen zal hij de nieuwe functie “hoofd jeugdopleiding” 

gaan invullen. Deze functie vloeit voort uit het nieuwe 

organigram. Belangrijk is dat iemand de “helicopterview” 

krijgt bij de training, begeleiding en coaching van onze 

jeugdbegeleiders. Iemand die onze jeugdleiders/-trainers 

ondersteunt en helpt. Binnen DESM wordt deze functie 

binnenkort nader ingevuld en uitgewerkt. 

We wensen Frank alvast heel veel succes toe met deze 

nieuwe uitdaging.
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Walking fOOtball,
ietS vOOr deSM?

Walking Football is een voetbalvorm voor 60-plussers. 

Deze voetbalvorm wordt volop gepromoot door de KNVB. 

Ook in het Weertse neemt het aantal deelnemers steeds 

meer toe. Zo wordt deze vorm onder andere bij FC Oda 

en Merefeldia gespeeld. Er worden onderlinge wedstrij-

den georganiseerd met clubs in en buiten onze regio. 

Het is dé manier om lekker lang actief bezig te zijn. Je 

kunt het tot op hoge leeftijd blijven doen. Belangrijke 

regels zijn: niet rennen, geen slidings en de bal laag 

houden. Sportiviteit, gezelligheid, goed actief bezig zijn 

en fijne sociale contacten zijn de ingrediënten die deze 

voetbalvorm aantrekkelijk maken. We hebben gesproken 

met enkele beoefenaars die het spel wekelijks spelen bij 

Merefeldia. Deze zijn zeer enthousiast. “Je bent lekker ac-

tief bezig en na een uurtje stap je moe maar voldaan van 

het veld. De derde helft in de kantine is ook belangrijk!” 

Het is aan te raden om zelf eens kennis te maken met wal-

king football. Probeer het eens. Doe het met een groep. 

Zo ervaar je zelf hoe leuk het kan zijn. Wellicht is het goed 

om er als club eens over na te denken om met deze voet-

balvorm te starten. Mogelijk een prima uitlaatklep om na 

het veteranenvoetbal bij de club actief bezig te zijn en te 

bewegen. Je hoeft er weinig voor te doen. De club heeft 

alle spullen. Een hoek van het veld, twee goaltjes, enkele 

pionnen en je kunt starten. Het enige wat je hoeft te doen 

is de tijd af te spreken (bijvoorbeeld op de donderdag-

avond). Het vervolg kan zomaar zijn dat er af en toe een 

wedstrijdje gespeeld wordt tegen teams uit de regio met 

een gezellige nazit als 3e helft. 

Wie o wie neemt de initiatieven? 

in MeMOriaM: 
thieu cOuManS

Thieu is 15 februari thuis komen te overlijden. 

Hij was bijna 70 jaar lid van onze club. Al op vrij 

jonge leeftijd werd hij speler van ons eerste elftal. 

Jarenlang was hij een steunpilaar. Door Eendracht 

Sterk Moesdijk was een lijfspreuk die bij Thieu paste. 

Hij was een verpersoonlijking van de DESM-cultuur. 

Aanpakken en voor de club klaarstaan en op zijn 

tijd samen met anderen genieten van de gezellige 

sfeer. Hij heeft veel voor onze club gedaan. Hij was 

bestuurslid, maar zijn inzet betrof vooral onze accom-

modatie. Bij alle bouwactiviteiten op de Koekoeks-

weg was hij actief. Hij organiseerde de oud-papier en 

oud-ijzeractie en zorgde er voor dat DESM als eerste 

een prachtige lichtinstallatie kreeg. Ook een renovatie 

vele jaren later organiseerde hij. Terecht dat Thieu 

voor al zijn inzet tot Lid van Verdienste van onze club 

werd benoemd. 

Op vrijdag 12 februari werd er in de St. Matthias-

kerk van Leuken afscheid genomen van Thieu. Vele 

DESM’ers waren bij dit afscheid aanwezig. We wensen 

Zus, Henri en Danielle en de kleinkinderen heel 

veel sterkte toe. Via deze weg bedanken we Thieu 

nogmaals voor alles wat hij voor onze club gedaan

en betekend heeft. 
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WiSt u dat...

…er tijdens ’t Moeësdiêkbâl nieuwe titels zijn uitge-

reikt? Tim Jacobs werd gebombardeerd tot kanselier. 

Dennis Triepels werd benoemd tot grootvorst.

…er wederom gezorgd was voor een geweldige prins? 

Marc Gelissen ging ons dit jaar voor in het feestgedruis. 

Zoveel polonaises werden er nog niet eerder door een 

prins en zijn adjudanten afgewerkt. Ook de day after wa-

ren de prins en zijn gevolg weer druk in de weer. Overal 

werden ze gesignaleerd, zelfs in de stad. Maar de “Weizen” 

smaakt nergens zo lekker als in oos hoeëskamer. O ja! 

Unne prins heeft een leus en een medaille, en wat voor 

een! “Van ‘ne Weizen zeen vae neet vies!” en de “Orde van 

de derde helftj!”

...Het Wiepkesbâl in de Bosuil geweldig geslaagd was? 

Dit alles voor Team Claudia DESM. Een mooi eindbedrag 

werd er gedoneerd.

…het drukke tijden waren en zijn voor enkele JO19-

1 spelers? Door de vele blessures moeten sommigen 

regelmatig aan de bak in het eerste en tweede. Ze doen 

dat trouwens met verve.

…je je in onze kantine kunt opgeven voor het walking 

dinner van zaterdag 6 april? Het belooft een heel mooie 

en gezellige activiteit te worden. Dus, snel opgeven!

…onze sponsorcommissie een nieuw lid kan verwel-

komen? Lennard Schreurs komt onze groep versterken. 

...Joeri Teeuwen een geweldige bruidegom was 

tijdens het Boerenbal op Leuken? Top gedaan!

…we van meerdere leden en vrienden van DESM we-

ten dat ze op dit moment herstellende zijn van 

een operatie of van een pittige ziekte?  

We wensen hen hierbij van harte beterschap!

...ons vierde team de hatelijke nul op het scorebord 

heeft weggepoetst? Ze behaalden de eerste 3 punten en 

wel tegen Merefeldia. Een prima prestatie die smaakt naar 

meer. Zet hem op! 
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nieuWjaarSinStuif gezellig en druk

Het is alweer even geleden, maar onze traditionele nieuw-

jaarsinstuif was weer zeer geslaagd. Van tevoren werd 

er gevoetbald. Iets meer belangstelling zou welkom zijn 

geweest. VE2 spande de kroon wat betreft het aantal;

zij waren weer met velen. 

Een aantal jubilarissen werden door onze voorzitter in het 

zonnetje gezet. Bas Schoenmakers en Tim Deben waren 

beiden 25 jaar lid, Maurice Feller, Jos Niens en Ber Frenc-

ken 40 jaar en Bert van Bakel, Giel en Jan van Driel en Cor 

Scheepers inmiddels al 50 (!) jaar. Na de huldiging en de 

felicitaties van en aan de jubilarissen barstte een gezel-

lig en drukbezocht feestje los. De nodige vaatjes werden 

leeggemaakt. Jo Broens feliciteerde zijn drie teamgeno-

ten nog eens extra met hun gouden jubileum. Voor de 

rest genoot iedereen van een heerlijk pikbuffet, wederom 

keurig verzorgd doo Annie en aangeboden door onze 

hoofdsponsor Ben.  Opvallend was nog de vakkundige 

inzet van DJ Rolf. Hij zorgde op een voortreffelijke wijze 

voor de juiste muziek om alle aanwezigen een blij nieuw-

jaarsgevoel te geven. 

bier- & WijnprOeverij

Liefhebbers van bier en wijn konden op vrijdag 18 januari 

hun hart weer ophalen tijdens hét bourgondisch eve-

nement van DESM: de bier- en wijnproeverij. Sommelier 

en levensgenieter Tim Jacobs had voor deze avond een 

culinaire reis samengesteld voor onze proevers. De groep 

(die ieder jaar groter wordt) werd verblijd met heerlijke 

alcoholische versnaperingen met bijpassende spijs uit 

de keuken van Annie. De wijndrinkers werden aan de 

hand genomen door Zuid-Afrika, met onder andere wijn 

uit Stellenbosch. De bierliefhebbers kregen vooral de 

pareltjes van onze zuiderburen gepresenteerd. Het was 

wederom een geslaagde editie en we kijken al uit naar 

volgend jaar. 

SeizOenSafSluiting

Het lijkt nog ver weg maar het is daar voordat je er erg in 

hebt. Noteer daarom alvast in je agenda dat de afsluiting 

van het seizoen dit jaar gepland staat op zaterdag 15 

juni. Het exacte programma voor de jeugd en de senio-

ren wordt te zijner tijd gecommuniceerd via de bekende 

kanalen (poster, website, Facebook).
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Hieël Luuëke luîptj uut!
‘WALKING DINNER’ ZATERDAG 6 APRIL

• Eten en drinken op 5 lokaties op Leuken
• Om 15.00 uur verzamelen bij Café Jonas,
om 21.00 uur laatste ronde en aansluitend

afterparty bij Café De Moesdijk
• Deelname 20€ p.p. voor 4 gangen-diner & 4 consumpties 

• Opgeven en betalen t/m 31 maart in de kantine

M.m.v. Cafetaria de Beemd | Café Jonas | DESM
Café de Moesdijk | Annie Kookt

MOeëSdiêkbâl 2019

‘Op zeûk nao zieëne Weizen’, det waor dit jaor ‘t thema 

van ’t introduktiefilmpke vanne Moeësdiêkpreens. 

De preens hieët stad en lând aafgezochtj vör ‘t perfekte 

pilske en dit uuteindelik gevônge beej de Moeësdiêk. 

Geboeëre in Zitterd mer hieëlemaol ingeburgertj as

Moeësdiêker es onger völ belangstelling vanne knotsvolle 

zaal Jonas zieëne dorstlustige hoogheid 2019 gepriz-

zentieërtj, Moeësdiêkpreens 2019 Marc I. Zoeëas Preens 

Marc I ’t in zien eigen Zitterdse wuurd zag, hea waor ‘trots’ 

(gruuëts) um dit jaor vuurop te mogen gaon as Moeës-

diêkpreens. Saame met zien adjudânte Ernst en Lizet, zien 

elluftal, vreende, vriendin en wichter, hieët hae d’r unne 

te gekke vastelaovendj van gemaaktj onger zien devies: 

“Van 'nne Weizen zeen vae neet vies!”. 

DJ Henk vanne Deejays bracht de sfeer d’r vanaaf ’t begin 

gelieëk good in. Optreijjes van groeëte vastelaovendjar-

tiesten koste op dieëze aovundj netuurlik neet ontbreeke. 

Zoeë kwaom Marleen Rutten langs met un spetterendj 

optreeje woeëme-j ze meinig hert van de manslu-j hieët 

gestoeële. As aafsloeëter waor Moerepetazie vanne parti-j. 

De fieëstband deej ongertûsse de hoeësband van ’t Moe-

esdiêkbâl es gewoare, kreeg de zaal zoeëas altiêd wieer 

oppe kop. Tussen de muzikale aktiviteiten, waor d’r bezuuk 

van stadsvasteloavendjvereininging de Rogstaekers en 

van de Zweeloeëre.  Vae wille eederein bedânke vör ’t 

schoeëne fieëst, met name de vrijwilligers en Yannick van 

café Jonas. Vae kieke now al uut nao volgendj jaor!

Walking dinner
"hieël luuëke luîptj uut!" 

De activiteitencommissie presenteert een nieuwe acti-

viteit. Op zaterdag 6 april wordt er een walking dinner 

georganiseerd, genaamd ‘Hieël Luuëke luîptj uut!’ 

Het wordt een wandelroute door Leuken met op 4 ver-

schillende plekken een hapje en een drankje. De wande-

ling start bij café Jonas, waar de deelnemers om 15.00 

uur verzamelen. De laatste ronde zal omstreeks 21.00 uur 

zijn bij café de Moesdijk, waarna de liefhebber nog een 

afzakkertje kan nemen op de afterparty. Kosten voor deze 

activiteit zijn € 20,- p.p. (4 locaties met op iedere locatie 

een hapje en consumptie). Opgeven kan t/m 31 maart

aan de bar in de kantine (contant betalen).

Hieël Luuêke luîptj uut wordt mede mogelijk gemaakt 

door cafetaria De Beemd, café Jonas, DESM zelf,

café de Moesdijk en Annie Kookt.
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