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vOOrWOOrd

Even geen voetbal. We mogen ons met andere dingen 

bezig houden. Wat een veelheid aan informatie kun-

nen we u bieden. Will eindigt zijn dankwoord aan de 

Alpe d’HuZes team Claudia- familie met de woorden: 

“Dat laat maar weer eens zien waar DESM voor staat. 

Door Eendracht Sterk Moesdijk.” Een eenmalig en 

uniek gebeuren maakten we mee en mochten we mee 

beleven en aanschouwen. 

 

De dag van de spinningmarathon was om in te lijsten. 

Zo warm, zo betrokken, zo goed georganiseerd! Want, 

wat hebben we bij onze club veel talenten! Mensen die 

ervoor gaan, maar die ook goed zijn in iets organiseren, 

iets neerzetten, mensen die overal aan denken, mensen 

weten te motiveren en te mobiliseren, oog hebben voor 

jong en oud, kunnen presenteren. Elke activiteit die wordt 

georganiseerd slaagt. Over talenten gesproken. Wat een 

geweldige presentator van onze Karaokeavond, Vrienden 

van Moeësdiêk live. En de prachtige stemmen van de 

spontaan meezingende aanwezigen. Als we die vele, vele 

talenten konden verplaatsen naar de voetbalweide, orga-

niseerden we jaarlijks een kampioensfeest. Verheugend 

is ook dat er heel veel jeugdigen zijn die voornoemde 

talenten hebben. 

Het voetbalseizoen zit erop. Prestatief gezien viel het te-

gen. Voetballend kunnen we beter en dat moeten we ook 

laten zien. Het is een teamsport en je moet er samen voor 

willen gaan. Niet altijd gemakkelijk in deze tijd vol prikkels 

van vele andere leuke dingen. Moeilijk om de juiste keuzes 

te maken, maar als voetballer moet je rekening houden 

met je teamgenoten. Met de mensen die wekelijks voor je 

klaarstaan en alles regelen. Belangrijk om die goede voor-

nemens voor het nieuwe seizoen mee te nemen. 

Deze uitgave staat uiteraard in het teken van het Alpe 

d’HuZes gebeuren. Het verhaal van elke dag geeft ons 

een goed beeld om aan te voelen hoe mooi en bijzonder 

dit was. En die geweldige opbrengst! 

Daarnaast veel ander belangrijk nieuws. Een geslaagde 

afsluitingsavond, positief nieuws van onze wervingscom-

missie, (voor zover beschikbaar) info over het nieuwe sei-

zoen, nieuws van onze sponsorcommissie, de werkavond 

op ons sportpark. Kortom: te veel om op te noemen. 

Achter de schermen is er een hoop werk verzet om al-

les voor het nieuwe seizoen in gereedheid te brengen. 

Mensen die stoppen moeten worden vervangen. Dat is 

nagenoeg weer allemaal gelukt. Maar: vrijwilligers blijven 

nodig. Taken zijn er voldoende. Denk nog eens na wat je 

zelf, als ouder of als lid voor onze club kunt betekenen. 

We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het 

afgelopen seizoen. Ook zij zijn hard toe aan een periode 

van rust. Het is al gauw midden augustus en dan mogen 

we weer aan de bak. Een heerlijke vakantie en voetballoze 

periode is jullie allemaal gegund. Veel leesplezier!
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beStuurliJk nieuWS

Het is echt zover, de voetbalschoenen kunnen ge-

poetst en tijdelijk in de kast gezet worden. Hier en 

daar wordt er nog een toernooi gespeeld, maar over 

het algemeen is het toch echt gedaan voor dit jaar. We 

hebben een geweldig eindfeest gehad en maken ons 

op om te genieten van de vakantie. 

We kunnen terugkijken op een mooi jaar. Een jaar waarin 

we allemaal lekker gevoetbald hebben. Of dat nou een 

strijd om het kampioenschap was, of een strijd tegen 

degradatie; we hebben er met zijn allen de schouders on-

der gezet. Ons eerste elftal heeft een redelijk jaar gehad 

waarin klassebehoud het streven was. Deze doelstelling 

is, met vallen en opstaan, behaald. Maar door het vallen 

en weer opstaan leren we het meest. Dus al met al een 

jaar waarin we, figuurlijk gezien, veel gewonnen hebben. 

We kijken al voorzichtig naar het volgende seizoen. Een 

seizoen waarin veel staat te veranderen en waarin we een 

start maken met ons jubileumjaar. Bij de verschillende 

commissies gaan mensen afscheid nemen en komt er 

weer nieuw bloed binnen. Graag willen we iedereen die 

iets voor deze commissies heeft betekend hartelijk dan-

ken voor hun inzet al die jaren. Heel fijn dat iedereen op 

jullie heeft kunnen rekenen. In het bijzonder dank aan de 

afzwaaiende voorzitters van de commissies, Rolf Bonten 

(Technische Commissie), Ernst Jansen (Jeugd Commissie) 

en Lennard Gerits (Activiteiten Commissie). Geweldig hoe 

jullie je de afgelopen jaren hebben ingezet voor ons club-

ke; DANK! We zijn ook heel blij dat we mooie en goede 

opvolgers hebben kunnen vinden voor deze functies. Er is 

heel wat gehusseld en opnieuw ingericht, maar vanaf vol-

gend seizoen staat er een mooie nieuwe organisatie klaar 

om alle ballen rollende te houden. Verder in dit clubblad 

meer hierover.  Vanaf 1 januari starten we ons jubileum-

jaar. Het zal een geweldig jaar worden met vele feesten en 

activiteiten. Hou het clubblad en de website in de gaten 

om op de hoogte te blijven. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 

zal het startschot gegeven worden. 

Voor nu is het dan toch echt tijd om te gaan genieten 

van de vakantie. Namens het bestuur willen we iedereen 

bedanken die, op wat voor manier dan ook, een bijdrage 

geleverd heeft aan het afgelopen seizoen. Zonder jullie 

inzet zou ons DESM niet kunnen voortbestaan.

 

Fijne vakantie en tot volgend seizoen!
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PreStatieS SeniOren

Voor het eerst in onze geschiedenis namen we met zo-

veel seniorenteams deel aan de competitie. Gedurfd 

in deze tijd, waarbij teamsporten het moeilijk hebben 

om wekelijks hun team compleet aan de start te laten 

verschijnen. Dat kwam ook in dit seizoen met regel-

maat voor. Maar toch! Het viel over het algemeen mee, 

waardoor alle teams op een correcte wijze het seizoen 

konden afsluiten.

Onze selectieteams hadden een moeilijk seizoen. Zowel 

het eerste als tweede team moesten tot het einde toe 

alert blijven om klassebehoud veilig te stellen. Dat lukte. 

Waarom het zo’n moeilijk seizoen werd? Heel veel bles-

sures in de eerste seizoenshelft, dus veel wisselingen. 

Op momenten misten we het teamgevoel, er echt voor 

elkaar zijn. Het was een seizoen waarbij we in de meeste 

wedstrijden steeds achter de feiten aan liepen. Dan is 

het moeilijk om met elkaar een prestatie neer te zetten. 

Uiteindelijk sloten beide teams het seizoen goed af. 

Zeker met dank aan de vele A-jeugdspelers die op de 

zondag paraat waren en heel vaak een goede pot op de 

mat legden. Dat biedt perspectief voor de toekomst. 

Maar dat het anders moet en kan is duidelijk. 

Van ons derde team hadden we ook meer verwacht. 

Het klopt dat in de eerste competitiehelft vaak op spelers 

een beroep werd gedaan om uit te helpen bij de selectie. 

Chapeau! Lange tijd stonden we op een keurige 2e plek 

op de ranglijst, maar op het einde van de competitie was 

de puf eruit. Een 5e plek was het resultaat. Ons vierde 

team eindigde als laatste. De weinige punten werden 

uitbundig gevierd. We waren te hoog ingedeeld bleek al 

snel, maar het seizoen werd keurig uitgespeeld.

De overige teams deden het prima. Het vijfde en zevende 

eindigden op een 3e plaats. Keurig. En ook het zesde 

veroverde een plek in de middenmoot. Daar zijn we best 

tevreden over. Temeer omdat alle teams onderlinge 

kameraadschap en plezier uitstraalden. De goede basis.

Onze VE-teams hadden het prestatief moeilijk. 

Zeker VE-2 moest heel lang wachten op enkele puntjes. 

Het competitieverloop blijft moeilijk. Een wedstrijd aan 

de bak en dan weer drie weken niet. Dat schiet niet op. 

Je moet een ritme houden, waarin je nagenoeg wekelijks 

speelt. Anders gaat het plezier en de onderlinge saam-

horigheid een beetje verloren. VE-1 deed het trouwens 

ietsje beter. Aanvullende jongere krachten blijven overi-

gens welkom om de teams op oorlogssterkte te houden, 

want er waren enkele zondagen bij dat het te krap was.

Pluspunt dit seizoen waren onze dames. Zij speelden een 

“lekkere” competitie. Met goed enthousiast spel werd een 

2e plek bemachtigd. Dat resultaat mag er zijn en biedt 

perspectief voor het volgende jaar. Ook onze veterinnen 

waren actief op de vrijdag. Er wordt lekker gebald en na 

afloop was het weer gezellig. Zo hoort het. 

Sportief gezien mogen we niet mopperen. Wel kregen 

we teveel kaarten bij de selectieteams, vaak onnodig. 

Daarentegen hoorden we wel complimenten van onze 

scheidsrechters die de meeste wedstrijden van onze 

teams met plezier floten. Dat horen we graag.
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infOrMatie SeniOren SeizOen 2018-2019

Indeling teams

Op het moment dat de kopie moest worden aangereikt 

waren er nog enkele vraagtekens met betrekking tot de 

teamindeling voor het nieuwe seizoen. Houd onze web-

site dus goed in de gaten. Ook wat betreft het volledige 

oefen- en bekerprogramma kunt u medio augustus op 

onze site terecht.

Algemene informatie

•	 Maaike Peeters en Rolf Bonten verzorgen de trainin-

gen voor de dames op de dinsdag en donderdag. 

Peggy Peeters en Nicole Senden blijven de leidsters.

•	 Ralph Wulms en Rick Aquarius, met assistentie van 

Kick Jacobs, leiden de trainingen voor de lagere 

teams op de donderdag.

•	 We nemen met 2 veteranenteams deel aan de 

competitie.

•	 De veterinnen doen het komende jaar niet meer 

mee aan de competitie op vrijdag.

Belangrijke datums (noteer in je agenda!)

•	 De selectietrainingen starten donderdag 8 augustus. 

•	 De eerste training van de lagere elftallen is op 

zondag 18 augustus om 10.00 uur.

•	 De eerste training van de dames is ook op zondag 

18 augustus, om 10.30 uur.

•	 De veteranen starten met hun trainingen op zondag 

25 augustus om 9.30 uur.

•	 Op zondag 1, 8 en 15 september zijn er voor alle 

teams bekerwedstrijden gepland.

•	 Op zaterdag 14 september wordt er weer een 

veteranentoernooitje georganiseerd.

Oefenwedstrijden eerste elftal

•	 Dinsdag 20 augustus, 20.00 uur: DESM – Schinveld

•	 Zaterdag 24 augustus, 18.00 uur: Brevendia – DESM

•	 Dinsdag 27 augustus, 19.30 uur: RKVB – DESM

•	 Dinsdag 3 september, 20.00 uur: DESM – Waalre 

daMeS Sluiten SeizOen in StiJl af 

Na een jaar afwezigheid heeft DESM het afgelopen 

seizoen weer een damesteam in de competitie gehad. 

Onder leiding van William Vonken en met ondersteu-

ning van Peggy Peeters en Nicole Senden gingen 14 

dames in september 2018 het avontuur aan in de 6e 

klasse van het damesvoetbal.

Na een moeizaam begin is het team langzaamaan op 

gang gekomen. Enkele dames kwamen de gelederen 

versterken gedurende het seizoen, zodat men wat ruimer 

in de speelsters zat. Ook vanuit de veterinnen werd regel-

matig de nodige ervaring ‘ter beschikking’ gesteld.

Vanuit een middenmoot positie halverwege het seizoen 

werd een heuse eindsprint ingezet die uiteindelijk resul-

teerde in een keurige 2e plaats met maar liefst 46 punten 

uit 20 wedstrijden.

Het seizoen werd in stijl afgesloten met een bezoek aan 

de Oranje Leeuwinnen tijdens hun laatste thuiswedstrijd 

voor het WK tegen de dames uit Nieuw-Zeeland in het 

Philips stadion in Eindhoven. De verrassing was groot 

toen bij het vertrek bij Café de Moesdijk de spelersbus 

van PSV voor kwam rijden…Op deze wijze werd het 

seizoen geheel in stijl afgesloten. Op zondag 18 augustus  

starten de dames met de voorbereidingen op het nieuwe 

seizoen 2019 – 2020.

 



PreStatieS JuniOren
Het was even wennen voor onze jeugdteams.

De nieuwe spelvormen deden hun intrede. De opzet 

was vooral om de jeugd nog meer plezier in het spel-

letje te geven. Deels is dat gelukt, maar het blijft lastig 

om de onderlinge krachtsverhoudingen op elkaar af 

te stemmen. Zeker in de eerste competitiehelft.

Door onze JO-8 tot en met JO-11 teams werd er weke-

lijks goed getraind en gespeeld. Met wisselend resultaat. 

Prima dat de puntentelling hierbij niet centraal staat. 

Onze hoogste jeugdteams spelen bijna allemaal op een 

hoog niveau. En dat doen ze goed. JO19-1 werd in de 

hoofdklasse ingedeeld en handhaafde zich keurig. JO17-1 

eindigde prima in de middenmoot. Meer was zelfs moge-

lijk geweest, maar daarvoor speelden we soms te wis-

selvallig. JO15-1 deed het goed. Na een aarzelende start 

ging het steeds beter, met zelfs uitzicht op een heel hoge 

klassering. De laatste wedstrijden lukte het niet meer, 

waardoor een goede 5e plek werd bereikt. JO13-1 had het 

moeilijk, maar op het einde ging het team steeds beter 

voetballen. Enkele overwinningen op rij bevestigden dat. 

Onze overige jeugdteams dan. Geweldig was de presta-

tie van ons JO19-2 team. Zij wisten de spanning er tot 

de laatste wedstrijden in te houden. De overwinning op 

RKSVO zorgde ervoor dat de laatste wedstrijd het kampi-

oenschap kon worden behaald. En dat lukte. In America/

Meterik werd met 4-1 gewonnen. Proficiat!

JO15-2 eindigde op een keurige 3e plek. Prima gedaan. 

JO17-2 had het moeilijk, maar bleef strijden. Tot slot was 

er het succes van JO12-1. Zij wisten door te dringen tot 

de bekerfinale. Deze werd verloren van FCV, maar het was 

wel een hele mooie ervaring.

Het seizoen is ten einde. Tijd voor andere leuke dingen. 

Zaterdag 24 augustus starten we weer. Alle trainers,

leiders en andere begeleiders van harte bedankt voor

de vele vrijwillige uren van inzet voor onze jeugdteams.

Mogen we in het komende seizoen weer op jullie reke-

nen? De jeugd heeft jullie nodig!



JeugdnieuWS

nieuWe trainer JO17-1
In het nieuwe seizoen zal Glenn Dierx trainer/coach zijn 

van DESM JO17-1. Glenn is 26 jaar en woont in Weert. 

Vanaf zijn 5e heeft hij gevoetbald bij MMC. Op 15-jarige 

leeftijd is Glenn zich gaan toeleggen op het trainerschap. 

Als trainer heeft hij bij MMC vele jeugdteams tot en met 

de C1 jeugd doorlopen. Glenn (in het bezit van zijn UEFA 

C Youth diploma) wil zich heel graag verder ontwikkelen 

en ervaring opdoen bij de hogere jeugdteams. Glenn, 

welkom bij DESM en alle succes toegewenst!

belangriJke datuMS
•	 Zaterdag 24 augustus is de startdag van de 

jeugdteams. Lees de uitnodiging goed.

•	 De jeugdtrainingen van alle teams (uitgezonderd 

de A-categorie, JO19, JO17 en JO15) beginnen op 

maandag 26 augustus.

•	 De A-categorie teams starten in overleg met de 

jeugdcommissie.

•	 Op 31 augustus, 7 en 14 september zijn er voor alle 

teams bekerwedstrijden.

•	 De competitie start op zaterdag 21 september.

•	 De teamindeling is te vinden op onze website. 

vacatureS Jeugd
Vrijwilligers heb je nooit genoeg. We ziin dringend op 

zoek naar jeudleden of ouders die willen helpen als:

•	 Medewerker zaterdagdienst  

Enkele keren per seizoenshelft word je ingedeeld om 

op de zaterdagmorgen of -middag ons wedstrijd-

secretariaat te bemensen. Je bent onze gastheer of 

gastvrouw, het aanspreekpunt voor scheidsrechters, 

leiders van DESM en de tegenpartij

•	 Begeleider / trainer jeugdteams 

Met name bij onze jongste teams (JO-10 en JO-11) 

zijn er nog dringend begeleiders op de zaterdag 

nodig en trainers voor de avonden.

Interesse? Geef je dan op bij Ernst Jansen,

telefoon 06 3447 3377 of vz.jeugdcommissie@gmail.com 

trainingSkaMPiOenen 2018-2019
Het afgelopen seizoen is er door onze spelers van de JO8 

tot en met de JO11 wederom met veel inzet gevoetbald 

tijdens de zogenaamde trainingskampioenschappen. 

De pupillen speelden daarbij in steeds wisselende teams, 

met klinkende namen als Manchester City, Barcelona en 

Bayern München, tegen elkaar. Het belangrijkste doel 

van deze happening: Plezier in voetbal!  En plezier heb-

ben de kinderen gehad. Toch zat er ook een wedstrijd-

element in. De spelers die de meeste punten vergaarden, 

mochten zich trainingskampioen DESM seizoen 2018-

2019 noemen. De prijzen werden enkele weken geleden 

uitgereikt. De kampioenen zijn:

•	

•	 Vic Jongen  (JO8) 

•	 Raul Smolenaars (JO9)

•	 Lucas Ruigrok van der Werven (JO10)

•	 Ruben Hanssen (JO11)

Wij feliciteren alle kampioenen!



● 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



nieuWS van Onze Pr-cOMMiSSie

Bobby Zuidwijk komt met onmiddellijke ingang onze 

commissie versterken. Veel succes toegewenst!

We verwelkomen 3 nieuwe sponsoren:

•	 Dé kaasboer van Weert: Kaas & Co

•	 Full Events Evenementen & Verhuur

•	 Uniteq Hydraulics BV, zij gaan o.a. de tenues van 

het zesde sponsoren.

Alle nieuwe sponsoren bedankt!

Jumbo Heerschap start een bijzondere clubactie:

Vanaf 18 september gaan wij samen met de Jumbo

supermarkten in Weert van start met een unieke actie. 

Iedereen kan vanaf dan bij Jumbo Heerschap sparen voor 

leuke, gepersonaliseerde clubartikelen! 8 weken lang 

krijg je bij elke € 10,- aan boodschappen een actiezegel. 

Daarnaast zijn er bij speciale actieproducten extra zegels 

te verkrijgen. Elk product kan op basis van een aantal

zegels bij elkaar gespaard worden. Het leuke aan deze 

actie is, dat je geheel gratis gepersonaliseerde DESM

artikelen kunt sparen én ook de club een bedrag extra 

kan verdienen; per besteld artikel ontvangt DESM € 1,- .

Walking dinner dOOrSlaand SucceS

Zaterdag 6 april, lang geleden alweer. Ruim 70 aanmel-

dingen. Gangmakers Joeri en Kevin. Prachtig wandelweer 

en een heel leuke verrassende wandeling. Zeker de onver-

wachte terugkeer op het sterk veranderde oude complex 

aan de Koekoeksweg. Leuke locaties om te genieten van 

lekkere gerechtjes en drankjes. Op “de Koekoek”, op ons 

sportpark “De Moeësdiêk”, bij onze sponsor Jonas en de 

afsluiting bij café de Moeësdiêk. Lovende opmerkingen: 

”het was een prachtig initiatief, lekker gegeten (dank aan 

Annie en de Beemd) en gedronken, heerlijk gekletst met 

een ieder, voor herhaling vatbaar.” Joeri en Kevin,

chapeau voor jullie initiatief en organisatie. Het was af. 

Dank en Merci!

de MOeëSdiêk Steunt MalaWi

Een oom van Stephan Coolen (speler van ons 2e) heeft 

Malawi bezocht. Hij heeft contacten met personen (o.a. 

Thérèse Huijbregts) die dit arme land willen steunen. In 

het bijzonder de jeugd. Samen gaven ze uitvoering aan 

een ondersteuningsproject, waarbij sportkleding werd 

uitgereikt. Deze kwam goed terecht en in Malawi waren 

ze er erg dankbaar voor. 

in MeMOriaM

Op 27 april overleed, toch nog vrij plotseling, Anny 

Smolenaers-Lenaers, echtgenote van Martin Smolenaers. 

We wensen Martin, Dennis en Severine en kleinkinderen 

nogmaals veel sterkte toe. 



Gedurende zijn tijd bij de jeugd van onze club stonden 

vader en moeder steevast langs de lijn. Daarnaast waren 

ze altijd van de partij als de jongens naar uitwedstrijden 

gebracht moesten worden. De weekends van de familie 

Philipsen stonden grotendeels in het teken van voetbal. 

Joost floreerde, werd een vaste waarde in de regioselectie 

en wist het zelfs nog tot het jeugdplan van VVV Venlo 

te schoppen begin jaren ‘90. Hij ademde voetbal. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat hij al op zijn zestiende 

mocht debuteren bij de hoofdmacht van DESM. “Ik begon 

als rechtshalf, maar heb later nog in de spits gestaan en 

in de herfst van mijn actieve voetballoopbaan zelfs als 

laatste man.” Helaas kwam er aan zijn carrière vroegtijdig 

een einde door het herhaaldelijk afscheuren van zijn 

kruisbanden. “Ik was begin twintig op het moment dat ik 

mijn kruisbanden voor het eerst afscheurde. Een stevig 

duel, het door voetballers gevreesde krakende geluid in 

de knie en vervolgens de pijnlijke aftocht richting het 

kleedlokaal.” Jong, vitaal en op weg naar de top van zijn 

kunnen. Opgeven was voor Joost geen optie. Hij knokte 

om terug te komen en vond na zijn herstelperiode op-

nieuw aansluiting bij de selectie. “Ik was blij om weer deel 

uit te maken van de groep. Samen alles geven op zondag 

Aangezien de tuin van huize Philipsen op Leukerhof 

lag, was het vanzelfsprekend dat Joost opgroeide in 

de welbekende speeltuin aldaar. Samen met zijn broer 

Guido ontdekte hij hier zijn liefde voor het voetbal. 

Gedurende hun jongere jaren werden er vele partij-

tjes gespeeld tegen de gebroeders Tans. 

Toen Guido eenmaal de speelgerechtigde leeftijd bereikt 

had, werd hij lid van DESM. Er werd getraind onder lei-

ding van Peter “de Lekkerbek” van Dooren bij de sport-

hal op Leuken. Joost ging graag mee om te kijken. Het 

duurde niet lang voordat hij mocht meetrainen en zelfs zo 

nu en dan een wedstrijdje mocht spelen. Op zijn zevende 

schreef ook hij zich in bij onze vereniging. Destijds had 

DESM geen F-jeugd, dus begon hij in de E-jeugd. Als tech-

nische rechtsbuiten bleef zijn talent niet onopgemerkt. 

Dit resulteerde er in dat hij niet alleen speelde met zijn 

leeftijdsgenootjes, maar veelvuldig werd doorgeschoven 

naar een hoger team. Hier stond hij dan met broerlief 

tussen de kalklijnen. “Voor mijn gevoel heb ik altijd in de 

teams van Guido gespeeld. Ik was veruit de kleinste, wat 

duidelijk te zien is op foto’s uit die tijd. Voetballend kon 

ik me prima redden, maar gelukkig heb ik uiteindelijk 

nog een groeispurt doorgemaakt. Zo ben ik toch nog 

op een normale lengte uitgekomen”, lacht hij breeduit. 

“Ondanks het leeftijdsverschil van twee jaar tussen Guido 

en mij, zijn er vaak mensen die gedacht hebben dat we 

een tweeling waren. We waren zowel binnen als buiten de 

lijnen perfect op elkaar ingespeeld.” 

“ik draag graag
een SteentJe biJ
zOdat We OnS
OP een gezOnde
Manier bliJven
OntWikkelen!” 
Interview met Joost Philipsen



en naderhand de gezellige “nabespreking” in de kantine.” 

Een mooie tijd die hij nog altijd koestert.  “Het hoogte-

punt kwam in 2005. Na jaren van ups en downs wisten 

we via de nacompetitie te promoveren van de 6e naar 

de 5e klasse. Ik maakte de 1-1 en uiteindelijk wonnen we 

met 4-1 van Hunsel. De ontlading was groot en het feest 

naderhand nog groter”, vertelt hij geanimeerd. Na deze 

promotie nam Joost afscheid, samen met zijn broer. De 

blessures bleven hem teisteren. Ondanks herhaaldelijke 

pogingen om de voorbereidingen mee te maken, ging hij 

telkens door zijn knie. “Stoppen met voetbal was wel even 

slikken, maar het is niet anders”, memoreert hij nuchter. 

“Gezondheid is het allerbelangrijkste, zeker wanneer er 

andere factoren mee gaan spelen.” De belangrijkste van 

die factoren is zijn gezin. Samen met zijn vriendin Kim 

en hun zoons Raf (6) en Jur (3) woont Joost nog altijd op 

Leuken. “Onze oudste voetbalt inmiddels, uiteraard bij 

DESM, bij de mini’s. Volgend jaar zal hij de overstap naar 

JO8 maken. De jongste is ook altijd in de weer met de bal, 

dus ik schat zo in dat er over enkele jaren nog een kleine 

Philipsen op de Kaaskampweg ronddribbelt.” 

Naast zijn gezin is Joost druk in de weer met zijn werk. Hij 

is fysiotherapeut en heeft sinds 2007 een eigen praktijk in 

Ell, die hij overnam van de tante van Rogier Tans. Inmid-

dels is het personeelsbestand uitgebreid met Kevin Meijer 

en Yvette Maes. Zo’n twee jaar geleden is er bovendien 

een dependance in Weert (bij Loods 37, red.) bijgekomen. 

De keuze om fysiotherapeut te worden, kwam deels voort 

uit het feit dat zijn vader, naast zijn werk bij de politie, in 

de avonduren professioneel sportmasseur was. Daarnaast 

speelde het spreekwoordelijke “geluk bij een ongeluk” 

ook een rol. Toen Joost aan zijn herstel van een kniebles-

sure werkte bij een fysiotherapeut, werd zijn interesse 

voor het vak verder aangewakkerd. “In mijn laatste jaren 

bij de selectie mocht ik de functie van verzorger op het 

veld en in de massageruimte vaker waarnemen. Dit bij af-

wezigheid van Jan Lenders. Met Jan ben ik veel opgetrok-

ken, aangezien hij in de jaren daarvoor mijn leider was in 

de A- en B-jeugd.” Dankzij zijn verzorgende rol bleef Joost 

altijd betrokken bij de selectie. In zijn praktijk begeleidde 

hij geblesseerde spelers. Als ze fit genoeg waren, werd 

dit op de trainingsavonden vervolgd. “Het is mooi om op 

deze manier met voetbal bezig te kunnen zijn. De reis van 

blessure tot wedstrijdfit is zowel fysiek als mentaal een 

hele strijd, die ik graag samen met onze spelers aanga.” 

Op maandagavond is er bovendien een inloopspreekuur 

op DESM, waar Joost en Kevin elkaar wekelijks afwisselen.

Behalve zijn verzorgende taken bij onze vereniging, is 

Joost vanaf maart dit jaar lid van de Technische Commis-

sie voor de selectie. “Een mooie nieuwe uitdaging met 

een frisse, jeugdige groep. Ik zal me vooral bezighouden 

met het reilen en zeilen rondom de selectie. De samen-

stelling van de teams, de leiders, grensrechters en ga zo 

maar door”, vertelt hij enthousiast. “Daarnaast vorm ik 

samen met Jan Lenders en William Notté de Werkgroep 

Medische Zaken.” Laatstgenoemde is vanuit zijn werk als 

ambulancechauffeur de initiatiefnemer van deze groep 

geweest. Het doel is om DESM op medisch vlak te profes-

sionaliseren. “De komende jaren willen we zorgen voor 

een stukje kennisoverdracht en een bepaalde structuur 

binnen DESM aanbrengen.” Hierbij moet gedacht worden 

aan EHBO-avonden, uitleg over het gebruik van de AED 

en andere, voor het voetbal relevante, zaken op medisch 

gebied. “Binnenkort krijgen alle trainers/leiders een uitno-

diging voor een voorlichtingsavond”, belooft hij. 

“DESM is een mooie, sfeervolle vereniging, met een goe-

de wisselwerking tussen jong en oud. Beleving en clubge-

voel spelen een belangrijke rol in onze identiteit. De club 

heeft me veel gebracht en mede daarom draag ik op mijn 

manier graag een steentje bij om ervoor te zorgen dat we 

ons op een gezonde manier blijven ontwikkelen.”
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Dan is er nog een nieuwe commissie opgericht: de 

“scheidsrechtercommissie”.  Scheidsrechters vinden en 

opleiden is steeds belangrijker binnen onze club en 

daarom zijn wij erg blij met Harry van den Heuvel die in 

deze commissie de kar zal trekken. Aanvullingen en hulp 

hierin zijn nog zeer gewenst! 

In de Activiteiten- en Kantinecommissie (die al bestond) 

vinden ook wijzigingen plaats. Joeri Teeuwen zal vanaf 

het nieuwe seizoen gaan fungeren als Voorzitter van de 

Activiteitencommissie. Daarnaast is Tom Lenders toege-

voegd aan deze club en Kevin van Pol zal, naast zijn taken 

als actief lid van deze commissie, ook de activiteiten gaan 

voorzien van meer en nog betere PR. Wat betreft de plan-

ning van de kantinediensten op zaterdag en zondag zijn 

we verheugd te melden dat Ruben van de Heuvel deze 

op zich gaat nemen voor de zaterdagen en Frank en Karin 

van Ratingen voor de zondagen. 

De sponsorcommissie blijft bestaan onder leiding van 

Erwin Simons. Aan de sponsorcommissie zijn Bobby 

Zuidwijk en Lennard Schreurs toegevoegd. Om Commu-

nicatie & PR een betere aandacht te geven is er een aparte 

werkgroep opgesteld, bestaande uit Levy Göbbels en 

Job van Holstein. Daarnaast is Kleding & Materiaalbeheer 

erg belangrijk. Er is daarom gekozen om dit apart in een 

werkgroep onder te brengen. Fijn dat Wil Vonken volgend 

jaar wil fungeren als Hoofd Inkoop & Materialen en onder-

steund wordt door Thijs Caris. 

Wat ook een erg belangrijke functie is binnen onze club 

is de ledenadministratie van de Jeugd. Vanaf komend 

seizoen zal Jacques Rademakers deze rol op zich gaan ne-

men. Last but not least kunnen we ook nog aangeven dat 

Joey Donkers het bestuur gaat assisteren met Financiën.

                                 >>>

PrOJect WervingScOMMiSSie deSM
 

In de loop van het afgelopen seizoen is er een bijzonder 

groot intern project bij DESM gestart. Het betreft de op-

richting van de Wervingscommissie. Aanleiding was het 

verloop van een aantal huidige belangrijke commissiele-

den te begeleiden in de uitstroom en vooral met als

doel het werven van nieuwe vrijwilligers. De interne 

organisatie van VV DESM is hier van boven tot onder en 

van links naar rechts bekeken, onderzocht en geanaly-

seerd. Dit heeft geresulteerd in een aantal belangrijke 

interne veranderingen bij onze vereniging. We zijn er trots 

op dat we in deze editie van de Umbelder kunnen presen-

teren wat we allemaal bereikt hebben in dit jaar. 

De organisatie is opnieuw ingedeeld en daarbij is vooral 

uitgekomen dat de Wervingscommissie in overleg met 

bestuur een aantal bestuurlijke commissiewijzigingen 

heeft doorgevoerd. De grootste verandering is het cre-

eren van de nieuwe commissie: “de Voetbalcommissie”. 

Deze Voetbalcommissie is een nieuwe commissie waarbij 

de voetbaltechnische vraagstukken en aspecten van het 

voetballen besproken en behandeld zullen worden. De 

taken van de Jeugdcommissie, Technische Commissie 

en Werkgroep Voetbalzaken worden gecentraliseerd in 

deze commissie. Wij zijn dan ook erg blij dat er bij deze 

commissie een grote groep nieuwe commissieleden 

gekomen zijn. Als eerste zal Tim Jacobs het voorzitter-

schap van deze commissie op zich nemen en Kevin Meijer 

de rol als vicevoorzitter. Aanvullend is een belangrijke 

nieuwe functie in deze commissie de Technisch Coör-

dinator/ het Hoofd Opleiding. Deze functie zal worden 

gaan uitgevoerd door Frank van Meijl. Eddy van Hove zal 

plaatsnemen als Coördinator Opleidingen & Netwerken, 

Joost Philipsen als Coördinator Selectie en Bart Halfers als 

Coördinator Lagere Elftallen. Voor de Jeugd hebben we 

ook nieuwe coördinatoren gevonden, te weten: Johnny 

Peeters, Johan Moonen, Pascal Peeters en Davey van 

Ratingen. 
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Hoe nu verder? 

De Wervingscommissie heeft het grootste gedeelte van 

de vacatures ingevuld binnen de huidige organisatie van 

DESM. Toch is er altijd plek voor organisatorisch talent. 

Ben jij geïnteresseerd om ‘iets’ te doen binnen de club, 

meld je dan bij de Wervingscommissie. Wij gaan graag het 

gesprek met je aan. 

Volgend jaar gaan wij verder in afgeslankte vorm (Joeri 

Teeuwen, Kevin Meijer en Willeke Heijligers), maar zijn wij 

altijd bereikbaar voor jullie. Naast de presentatie van de 

nieuwe vrijwilligers in dit schrijven zijn wij uiteraard de 

huidige vrijwilligers even dankbaar als deze nieuwe club. 

Samen zijn jullie allemaal topteams die zullen bijdragen 

aan waar DESM voor staat. 

Met deze nieuwe namen en al deze wijzigingen is DESM 

helemaal klaar voor de toekomst! 

fietStOcHt SuPPOrterSclub

Jaarlijkse Fietstocht supportersclub “Vrienden van DESM” 

Op 30 mei vond de jaarlijkse fietstocht, georganiseerd 

door de supportersclub “Vrienden van DESM”, plaats. 

Meer dan veertig supporters deden mee aan deze gezel-

lige activiteit. Na een tour van 23 kilometer, met onder-

weg een tussenstop met koffie en vlaai, werd de dag 

afgesloten met een barbecue en een lekker drankje!

WerkMOMent accOMMOdatie

Ons sportpark ligt er netjes bij. Dat willen we met z’n 

allen zo houden! Daarom willen we 1 of 2 keer per 

jaar ’s avonds een werkmoment organiseren. Op deze 

avond(en) pakken we gezamenlijk een aantal karweitjes 

aan en werken deze af. We denken dan bijvoorbeeld aan 

het verven en schuren van de kassa, een schoonmaak-

beurt voor de dug-outs, het helpen bij de belijning van de 

velden, het schoonmaken en knippen van de paden en 

kantjes, het afwassen van de goals en ander onderhoud.

Al deze werkzaamheden kunnen bij voldoende deelname 

op 1 avond worden aangepakt. Daarom plannen we deze 

in op vrijdagavond  13 september.  Vanaf 19.00 uur 

is iedereen van harte welkom op ons sportpark. Voor de 

materialen wordt gezorgd. Een werkschema wordt opge-

steld, waarna we uiterlijk om 22.00 gezellig afsluiten met 

een drankje en een hapje. We gaan ervan uit dat we op 

vele helpers/helpsters kunnen rekenen. Enthousiasmeer 

elkaar en meld je aan. Dat kan via een lijst in onze kantine 

of via mvannieuwenhoven22@gmail.com  

Ook dat betekent Door Eendracht Sterk Moesdijk!



alPe d’HuzeS 
teaM claudia deSM: 
een ervaring riJker
en Wat vOOr één!
Op 5 september 2018 hebben we de eerste bijeenkomst 
gehad van Team Claudia. Toen leek 6 juni 2019 nog zo ver 
weg. Inmiddels is ook deze 6e juni geschiedenis. 
Het kan niet anders dan dat deze dag met hoofdletters in 
de geschiedenis van DESM geschreven wordt. 

Om ons doel te bereiken, zoveel mogelijk geld inza-
melen voor het KWF, hebben we zoals bekend diverse 
acties ondernomen. Dit in de vorm van statiegeldacties, 
cadeau-inpakdagen, spontane geldinzamelingsacties 
door diverse personen en instanties, de opbrengst van 
het Wiepkesbal en niet te vergeten de spinningmarathon 
in de kantine van onze voetbalvereniging. Dit heeft ruim 
€ 45.000 opgebracht!

En toen was het zover. Vrijdagavond 1 juni werd de 
Carwashbus van Justin volgeladen en op zaterdag 
vertrokken in alle vroegte de eerste auto’s richting het 
911 kilometer verder gelegen Le Rochetaillée bij Bourg 
d’Oisans. Wat een prachtig gebied! Eenmaal op de cam-
ping aangekomen werd er eerst ingecheckt en werden
er boodschappen ingeslagen. Toen iedereen gesetteld 

was, werd door enkelen verkoeling gezocht in het zwem-
bad. Het was immers bijna 30 graden en een prachtige
zonnige dag, net zoals de overige dagen van die week.
’s Avonds liet iedereen zich het eten goed smaken. 
Uiteraard vanwege de fiets- en wandelactiviteiten waren 
het vooral pastagerechten die klaargemaakt werden voor 
de benodigde koolhydraten. Sommigen gingen daarna 
de Champions League finale kijken, terwijl anderen 
samen voor hun caravan gingen zitten. Iedereen ging op 
tijd slapen, want het was toch een vermoeiende dag. 

zOndag 2 Juni
Na een heerlijk ontbijt stapte een aantal sportievelingen 
voor de eerste keer op de fiets. Kevin, Levy, Tom, Justin, 
Ruben, Sven en Sjors gingen de Alpe d’Huez verkennen 
en fietsten 21 bochten omhoog tot aan de finish. Mark en 
Eric beklommen Les Deux Alpes en Juriaan, Roy, Kevin en 
Rob gingen het gevecht met de Col du Glandon aan.
Annie ging aan de slag in haar keuken om een heerlijke 
mosterdsoep te maken. In de middag werden in Alpe 
d’Huez de startbewijzen en ontbrekende tenues opge-
haald. In de avonduren werd er niet voor het laatst deze 
week bij de caravan van Wil, Annie, Mark en Diana bij 
elkaar gekomen om gezamenlijk van de eerder ge-
noemde mosterdsoep (met gebakken spekjes en zalm) te 
genieten. Gerrit was duizend doden gestorven tijdens zijn 
klim naar de Col de la Criox-de-Fer. Nooit iemand gezien 
met zulke diep in de oogkassen verdwenen ogen! Nadat 
iedereen uitgegeten was werd er nog wat nagekeuveld 
en tegen de nacht werden de bedden opgezocht.



Maandag 3 Juni
Wederom een stralende zonnige dag. Uiteraard wer-
den er weer fietsplannen gesmeed. Tom, Roy, Kevin en 
Rob gingen de Col du Télégraphe en de Col du Galibier 
beklimmen. Na het beklimmen van eerstgenoemde berg, 
ca. 10 kilometer, volgt de Col du Galibier. Deze klim met 
de status buitencategorie in de Tour de France, is bijna 18 
kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage 
van 7%. Toen deze dappere strijders bijna aan de top wa-
ren, zagen ze dat de weg geblokkeerd werd door sneeuw. 
Al klunend moesten ze zich ca. 15 meter door de sneeuw 
een weg banen om de laatste 150 meter naar de top 
te fietsen. Mark en Eric beklommen de Col du Glandon 
terwijl Juriaan en Gerrit de mooie alpenrit naar La Bérarde 
gingen fietsen. De rest verbleef op de camping en op 
het einde van de dag kwam er versterking aan vanuit het 
Weertse.

dinSdag 4 Juni
Dinsdag werd door iedereen benut om zijn materiaal nog 
een laatste keer te checken. De renfiets van Kevin van 
Pol moest voorzien worden van nieuwe remblokjes en 
om te testen of alles werkte gingen Kevin en Eric enkele 
bochten van de Alpe d’Huez beklimmen. Althans, dat had 
Eric in gedachten. In het begin van de beklimming werd 
uiteraard afgesproken dat er op eigen tempo gereden 
werd. Dit resulteerde er in dat in een mum van tijd Kevin 
van Eric wegfietste. Het begrip “enkele kilometers” werd 
door Kevin ruim geïnterpreteerd. Hij was zo blij met zijn 
nieuwe remblokjes en band dat hij in bocht 10 (!) pas 
stopte en op Eric bleef wachten. Martin was ook mee-
geweest om de fiets van Levy te laten repareren en had 
van Mark begrepen dat hij aan het begin van de beklim-
ming ‘’ergens linksaf kon slaan”. Hij wilde de fiets even 
testen maar dat “linksaf slaan” lag toch niet op de route. 
Op zijn instappertjes had hij toch maar mooi 4 bochten 
beklommen om in bocht 17 tot  de conclusie te komen 

dat er geen afslag zou komen en draaide hij zich om om 
terug naar de camping te rijden. Een mooie prestatie van 
onze Martin! In de avond kwam iedereen weer bij Annie’s 
Kitchenpalace bij elkaar om een heerlijke pastamaaltijd te 
verorberen. Ook hier werd weer een kaartje gelegd door 
jong en oud en iedereen ging zich op maken voor de 
nachtrust.

WOenSdag 5 Juni
Bij het opstaan was het nog minder dan 24 uur tot de 
start. De meesten van ons gingen naar Bourg d’Oisans om 
de start van de Alpe d’HuZes mee te maken. Deze beklim-
ming is speciaal voor alle vrijwilligers en familieleden van 
deelnemers, die de mogelijkheid krijgen om ook één keer 
de Alpe d’Huez te beklimmen. Er werden noveenkaarsen 
gekocht die door vrijwilligers van Alpe d’HuZes in de 
bochten werden neergezet. Ook werd er door enkelen 
nog een andere set tandwielen gemonteerd, want het 
bleek dat het beklimmen van de Alpe toch een andere tak 
van sport is dan het opfietsen van bijvoorbeeld de Came-
rig in Zuid Limburg. Gedurende de dag was er uiteraard 
maar één gespreksthema, de dag van morgen! Inmiddels 
waren Cees en Karin ook gearriveerd en brachten ze een 
bezoek aan onze camping. Toen ook de laatste gasten 
gearriveerd waren, waaronder Will Göbbels, Rowi, Anne 
en Robert werd een groepsfoto gemaakt in koerskleding. 
Sommigen gingen daarna bij elkaar zitten om gezamen-
lijk de bezinningsbijeenkomst te kijken die integraal
werd uitgezonden en via facebook te bekijken was.
Een emotionele en aangrijpende gebeurtenis!
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dOnderdag 6 Juni
De dag!! Om 3 uur ’s nachts stond iedereen weer naast 
zijn of haar bedje. De fietsers fietsten om stipt 4.00 uur 
vanaf de camping naar de start in Bourg d’Oisans. De 
wandelaars werden door Martin en Wil afgezet. Om 5 uur 
was iedereen begonnen aan de eerste beklimming. Ein-
delijk mochten we de Alpe d’Huez beklimmen met Team 
Claudia DESM tijdens Alpe d’HuZes 2019. Ieder met zijn 
of haar eigen beweegredenen. Maar al in bocht 21 sloeg 
het noodlot toe bij Kevin Soeters: zijn trapas lag naast 
zijn fiets toen hij op de pedalen ging staan. Een spreek-
woordelijk geluk bij een ongeluk dat dit bij de 1e bocht 
gebeurde en hij zich af kon laten dalen naar de start om 
bij de fietsreparatie zijn fiets te laten repareren. Hierna 
kon hij ook weer vol aan de bak.

Later in de ochtend zouden de meeste vrijwilligers zich 
boven op de Alpe d’Huez stationeren om de lopers en 
fietsers aan te moedigen. Jan en Annie bleven onder bij 
de start en zorgden er voor dat iedereen zijn zelfgemaak-
te lunchpakketten kon opeten. Terwijl de hele week de 
zon had geschenen was het nu ijskoud op de top. Het was 
slechts 4 graden! Een dichte mist maakte het er ook niet 
warmer op. Iedereen lukte het om minimaal één keer de 
klim te maken. Het bleek dat de eerste keer over de finish 
komen bij iedere deelnemer de nodige emoties opriep, 
we hadden het toch maar geflikt! 

Toen rond het middaguur de zon doorbrak onder en 
boven werd ook deze dag nog mooier. in verschillende 
bochten stonden muziekinstallaties en de DJ zweepte je 
op. Stan Ockers stond in bocht 4 samen met studenten 
geneeskunde van het Fontys Eindhoven als vrijwilliger en 
ontving ieder die dit wilde zeer hartelijk. Eenmaal op de 
camping teruggekomen had iedereen zijn of haar eigen 
verhaal. Sommigen gingen lekker even in het zwembad 
liggen, anderen gingen zich direct douchen. Het bier en 
de wijn smaakten uitstekend in ieder geval. De meesten 
gingen in het restaurant eten en moe maar voldaan ging 
iedereen naar bedje toe. Behalve Rick, Michael en Mike, zij 
keerden nog in de avond terug naar Weert. 

vriJdag 7 Juni
Om 8 uur vertrokken Will en Robert naar Weert, maar niet 
voor ze nog een kop koffie van Nicole hadden gekre-
gen. Tijdens het ontbijt realiseerde iedereen zich wat we 
gepresteerd hadden. Samen hadden we de Alp 97 keer 
beklommen! De top ligt op 1860 meter en per keer dat we 
hem opreden of wandelden werden 1061 hoogtemeters 

afgelegd, in totaal 102.820. Oftewel, we hebben deze dag 
bijna 12 keer de Himalaya beklommen. In totaal werden 
er ruim 2.600 kilometer afgelegd, inclusief de fietstocht 
van de camping tot de start. Iedereen is van mening dat 
dit één van de mooiste en meest intense ervaringen is die 
hij of zij heeft meegemaakt.

In de middag werd bij de caravan van Sophie haar ver-
jaardag gevierd. DJ Gerrit zorgde voor de juiste muziek, 
de drank vloeide rijkelijk en het werd uiteraard steeds 
gezelliger. De timing was perfect, want toen de laatste 
flesjes bier en wijn leeggemaakt werden kon de Carwash-
bus weer geladen worden en werden de caravans door de 
receptionist geïnspecteerd omdat iedereen de volgende 
ochtend vroeg wilde vertrekken.

De avond werd afgesloten met een etentje waaraan alle 
nog aanwezige deelnemers van Team Claudia DESM 
deelnamen. Nadat Rolf alle deelnemers van Team Claudia 
DESM nogmaals bedankt had voor zijn of haar inspannin-
gen gedurende de afgelopen 9 maanden vloeiden de tra-
nen rijkelijk. Een prachtig intens moment. Levy Göbbels 
verwoordde zijn gevoelens op een hele mooie manier, 
letterlijk zei hij: “Zonder iedereen hadden we zo een mooi 
bedrag en zo een mooie week niet mogelijk kunnen ma-
ken. In het begin was ik sceptisch over het hele gebeuren, 
maar ik ben blij dat ik dit met jullie heb mogen meema-
ken. We zullen dit voor altijd koesteren.” 

Tot slot willen we als Team Claudia DESM alle sponsoren, 
donateurs en iedereen die belangeloos heeft meege-
werkt aan allerlei acties heel hartelijk bedanken voor hun 
steun en wij zijn trots dat we deel mochten nemen aan 
Alpe d’HuZes 2019 namens Team Claudia DESM!
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WiSt u dat...

…onze invalcoach Joop het afgelopen seizoen van 

ons eerste en tweede kort en bondig samenvatte?

“Het was een seizoen van “lachen en traantjes”. 

…onze Kees zijn voetbalseizoen op een geweldige 

wijze afsloot? Tegen de Hei benutte hij vlak voor tijd een 

moeilijke kans. Zo liet hij aan zijn kameraden zien hoe je 

scoort. Jammer was het dat de scheids de goal niet aan-

tekende op zijn werkbriefje, zodat deze fraaie treffer niet 

in de geschiedenisboeken werd opgenomen. 

…naast alle hoogtepunten van ons damesteam ook 

een enorme tegenvaller verwerkt moest worden? 

Teamgenoot Vera liep een zeer pittige blessure op. Geluk-

kig gaat het weer de goede kant op. Ze huppelt weer 

volop rond. 

…er nog meer goed revalidatienieuws te melden is? 

Onze Ber Triepels heeft een aantal maanden moeten 

revalideren in Hornerheide. Begin van de maand wordt hij 

ontslagen en zullen we hem zeker weer op Leuken en op 

ons sportpark kunnen begroeten. Dat geldt trouwens ook 

voor Jac van Pol. Beiden een verder goed herstel toege-

wenst.

…we iedereen (ook John Engelen met zijn nieuwe 

knie) een goed en voorspoedig herstel toewensen? 

Dat geldt ook voor alle geblesseerden, die deze vakan-

tieperiode goed kunnen gebruiken om weer echt fit te 

worden. 

…het trainingsbezoek in het komende seizoen wat 

stabieler mag worden? In de beginperiode (september/

oktober) was het druk. Op momenten telden we aantal-

len van 60 tot 80 personen die aan het trainen waren.                         

Dat waren er in de winter en in de 2e helft van de com-

petitie beduidend minder. Maak daar met je team een 

aandachtspunt van voor het nieuwe seizoen.

…we de trainers van de lagere teams danken voor 

hun inzet op de donderdagavonden? Klasse gedaan!

…onze supportersclub “Vrienden van DESM” al 10 

jaar bestaat? Op naar de volgende 10 jaar!

                                                      

…onze onderhoudsgroep van de maandag hun jaar-

lijkse fietstochtje afstemden op een verrassend bezoekje 

aan Ber in Hornerheide?

 

…we ook onze scheidsrechters willen bedanken? 

Wekelijks stonden ze klaar om alle wedstrijden in goede 

banen te leiden. Ook dit seizoen lukte het om steeds

(uiteraard met dank aan Cor) elke wedstrijd van een

referee te voorzien. In het nieuwe seizoen hebben we jul-

lie weer hard nodig. 

…onze grasvelden de traditionele behandeling heb-

ben gekregen? Dat betekent bezanden en doorzaaien. 

Verder zijn er in de afgelopen maanden enkele herstel-

werkzaamheden geweest. Sloten van deuren waren 

stuk en een lekkage op het dak waren onder andere een 

probleem. Inmiddels is dat allemaal opgelost. 

…onze jubileumcommissie voor het 75-jarig jubileum 

(volgend jaar!) achter de schermen hard aan een gewel-

dig programma werkt? Ook hier is weer veel jeugd bij 

betrokken. Het hele jaar zal gevuld worden met activitei-

ten die in het teken van dit jubileum staan. Op de nieuw-

jaarsinstuif wordt het programma gepresenteerd.

Die dag is tevens het startpunt van het jubileumjaar. 

...de trainer van de JO15-2 (Yannick Hendrikx)

zo fanatiek is dat hij zelfs tijdens een onschuldig

partijtje op de afsluitende teambarbecue een fikse

enkelblessure opliep die de dag erop in het ziekenhuis

behandeld moest worden?
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afSluitingSavOnd SeizOen 2018-2019

Op zaterdag 15 juni werd ons seizoen afgesloten. Voor 

de jeugd waren er allerlei activiteiten op de zaterdag. 

Zo kregen ze onder andere een workshop handbal, een 

boksworkshop en werden er spellen gedaan. De teams 

van de C en D bleven overnachten op ons sportpark. 

Een gezellige happening. Joeri Teeuwen was de kar-

trekker van dit alles. Het werd voor de jeugdteams een 

mooie afsluiting. 

Onder de titel “Vrienden van Moeësdiêk live” was voor de 

senioren gekozen voor een karaokeavond. Voordat het 

zover was werd traditiegetrouw teruggekeken op het 

afgelopen seizoen. 

Afscheid werd genomen van Eric Lenders (leider 2e) en 

Marc Gelissen (leider 1e). Dennis Triepels stopt als speler 

maar wordt leider van het 2e. Bij de selectie gaan Tim 

Deben, Bart Halfers en Stan Rademakers stoppen. Zij gaan 

een trapje lager voetballen. Stuk voor stuk werden ze be-

dankt. Kevin Meijer had voor Tim, Bart en Stan prachtige 

filmpjes gemaakt. 

Door Revo werd namens de Vrienden van DESM dit jaar 

het gezin van Willeke en John Peeters met de kinderen 

uitgeroepen tot supporters van het jaar. Nagenoeg 

wekelijks is het hele gezin bij uit- en thuiswedstrijden 

aanwezig om onze jongens aan te moedigen op een 

sportieve manier.

Speler van het jaar bij de selectie werd Jael Göbbels. 

Michel van Bezel maakte de keuze bekend. Jael was het 

hele seizoen constant van de partij. Op vele posities werd 

hij gebruikt en dat deed hij goed en met veel plezier. Dat 

plezier straalde hij ook uit op de trainingen. Kortom een 

terechte keuze.

Moeësdiêker van het jaar werd Joeri Teeuwen.

Hij is hard op weg om een nieuwe mister DESM te wor-

den. Op jeugdige leeftijd al zoveel palmares. (lid van de 

jeugdcommissie, van de activiteitencommissie en van de 

wervingscommissie, leider van het 2e, kantineplanning en 

bardienst en kartrekker bij vele activiteiten). Een aanjager 

binnen onze club en dat al met zijn 23 jaar. Een terechte 

keuze dus, die met een ovationeel applaus werd begroet. 

Daarna was het de beurt aan alle zangtalenten. Het 

karaoke-gebeuren werd door Ralph in heel goede banen 

geleid. Het werd een geweldige happening voor jong en 

oud. De keuze van de liedjes varieerde van stevige rap 

tot gouwe ouwe hits. Iedereen deed mee en vermaakte 

zich uitstekend. Rond 01:30 uur werd dit muziekspektakel 

afgesloten met “You’ll Never Walk Alone”. Een nummer dat 

heel goed past bij onze DESM-familie. Het is hartverwar-

mend om te zien hoe jong en oud, elkaar vasthoudend, 

dit mooie nummer meezingen. 

Dank aan alle mensen die deze mooie avond mogelijk 

maakten en nogmaals proficiat aan alle gedecoreerden!



Winnen is een keuze die we allemaal 

graag maken. Samen met u willen we 

een sterk team vormen. Wij geven de 

strakke voorzet, zodat u gemakkelijker 

kunt scoren op financieel gebied. 

Winnen is 
     een keuze!
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