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VOORWoord
In juli ontving u ons laatste clubbladnummer. Alweer
lang geleden. Inmiddels is het nieuwe seizoen volop
aan de gang. En als de bal rolt moeten ook al die
vrijwilligers weer aan de bak. Er wordt flink getraind,
vergaderd, nieuwe activiteiten worden besproken,
onze kantine is in vol bedrijf en ook de velden en het
sportpark vereisen weer volop onderhoud. Kortom,
het is weer druk op ons sportpark. In deze uitgave
praten we jullie weer bij over alle belangrijke zaken.

Om te starten aandacht voor landelijke ontwikkelingen

Allemaal ontwikkelingen waar je als club iets mee moet

op voetbalgebied. Belangrijk om eens over na te denken.

richting de toekomst. Gelukkig kan DESM dit doen vanuit

Tijden veranderen! Sportverenigingen moeten zich steeds

een situatie waarin het allemaal goed geregeld is. Inmid-

meer presenteren om leden te werven. Open dagen,

dels is de competitie volop bezig. Met wisselend succes

sportclinics worden georganiseerd. Het is niet meer

zoals dat heet. In deze uitgave aandacht voor de senioren

vanzelfsprekend dat de jeugd lid wordt van een sport-

en de jeugd. De jaarvergadering komt er ook weer aan.

vereniging. De KNVB haakt hier op in met de boodschap:

Altijd belangrijk om samen terug en vooruit te kijken. Hoe

“Voetbal op maat moeten we bieden”. Ze moeten wel.

staat onze club ervoor? Hoe zit het met de centen? Onze

Minder geboortes zorgen voor minder aanwas. Bij heel

accommodatie? De plannen voor de toekomst? Hebben

veel verenigingen is er een terugloop van leden. Zelfs

we voldoende mensen die dit aanpakken en in goede

zodanig dat er volop gefuseerd wordt. Ook sporten men-

banen leiden? Het zou prettig zijn als alle teams goed

sen liever individueel dan in teamverband. Dus er zijn ook

vertegenwoordigd zijn op de jaarvergadering.

minder accommodaties nodig. Het hele jaar door worden
keuzes gemaakt voor leuke weekendjes weg, festivals

En DESM zou DESM niet zijn als er weer geen prachtige

worden bezocht, de vakantieweken worden optimaler

plannen op tafel liggen. Ons jubileum komt eraan en

benut. Voor de teams heb je vaak een dubbele bezetting

achter de schermen is hier al heel veel over nagedacht.

nodig om niet in de problemen te komen. Er wordt aan-

Niet voor niks heeft Maarten iemand opgezocht voor zijn

geraden om meer disciplines bij je club te betrekken en je

interview, die hierover al een beetje kan verklappen. Het

accommodatie open te stellen voor andere doeleinden.

belooft weer een geweldige happening te worden met
voor elk wat wils. Noteer de datum maar alvast. Plan geen

Ook het promoten van het voetbal bij de jongste jeugd

vakantie van vrijdag 5 juni t/m zondag 14 juni! Want je

wordt geadviseerd. Voetbal moet ook attractiever worden

mist heel veel.

voor de jeugd. Het voetbalplezier staat voorop. Veranderingen zijn er bij de pupillen. Kleinere veldjes, spel-

Veel leesplezier wensen we jullie toe. Blijf ook het nieuws

begeleiders en geen scheidsrechters, korte competities,

volgen op onze site. Daar vind je alles terug wat belang-

geen standen bijhouden. De jeugd vindt het prima.

rijk is. Alle teams veel succes op de groene weide. En

Nu de ouders nog, wordt er geroepen. Niet te zeer focus-

onze hoeëskamer blijft de plek om samen na te genieten

sen op winst of verlies. Meedoen is het belangrijkste.

na een training of wedstrijd.

U kunt ons vinden in de Muntpassage tegenover
de draaideur bij ingang Taverne d’oude Munt.
Muntpassage 23, Weert | T 0495-537577

lectuur

zoetwaren

kantoorartikelen

cadeau &
wenskaarten

Bestuurlijk nieuws
Het seizoen is weer een aantal maanden onderweg,

Als club proberen we duurzaam, milieubewust en toe-

de dagen worden korter en kouder. De herfst heeft

komstbestendig bezig te zijn. In samenwerking met de

nu echt zijn intrede gedaan. Alle commissies zijn op

gemeente zijn ondertussen zonnepanelen geplaatst op

volle kracht aan het werk. Zoals u in eerdere edities

ons gebouw. De panelen zijn inmiddels opgeleverd en

heeft kunnen lezen, is de organisatie sinds dit seizoen

zorgen voor een energiezuinig gebruik van ons gebouw.

voor een groot deel aangepast. Vele commissies zijn
(gedeeltelijk) vernieuwd. Dit zorgt voor nieuwe inzich-

Zoals elk jaar willen we u ook dit jaar uitnodigen voor

ten, nieuwe ideeën en professionalisering. Natuurlijk

onze jaarvergadering. De jaarvergadering zal plaats

gaat het soms wel eens stroef en is het op sommige

vinden op maandag 18 november a.s. om 20.00 uur in

gebieden nog zoeken, maar alles wordt voortvarend

onze hoeëskamer. Tijdens deze jaarvergadering zullen

en krachtig opgepakt. Als bestuur zijn we erg trots

we terugblikken op het afgelopen seizoen en kort vooruit

op de mensen die zijn of haar nek voor ons DESM uit

kijken naar het volgende seizoen. We roepen u allen op

willen steken. Hierbij heeft de wervingscommissie

om bij deze jaarvergadering aanwezig te zijn. Te zijner tijd

ervoor gezorgd dat mensen vooral in hun kracht gezet

zal de agenda ook op de website te vinden zijn.

worden en zich prettig voelen bij de (nieuwe) functie
die zij bekleden.

Wij willen alle teams veel succes wensen met de aankomende wedstrijden. Voetbal, geniet, werk als een team,
ben er voor elkaar en laat andere clubs zien wat DESM

De commissie voor het 75 jarig bestaan van onze club

groot maakt.

heeft een enorm mooi en leuk programma in petto voor
het aankomende jaar. We kunnen nog niets prijs geven,

Tot snel en hopelijk mogen we iedereen 18 november

maar u kunt er vanuit gaan dat het een groot feest gaat

begroeten op onze jaarvergadering, wees welkom!

worden. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zal er meer
duidelijk worden.

Dagelijks Bestuur VV DESM

Plaatwerk, constructiewerk
en assemblage van
halffabrikaten, onderdelen en
complete samenstellingen

Franklinstraat 8, 6003 DK Weert, tel (0495) 545 660

www.tullemans.nl

Sharon VleeShouwerS
SchoonheidSSpecialiSte & pedicure

GelaatSbehandelinGen - pedicure - MaSSaGeS - harSen - Manicure

0652271080 - Shrnnnv@GMail.coM

Maasstraat 14 • Weert
T 0495 45 11 04
www.glamz.nl

tijd oM jezelf te verwennen!
Maak een afSpraak voor een behandelinG, en
Geniet van een GratiS Manicure op vertoon

men & women

van deze advertentie!

Sharon’s
Sharon’s Schoonheidssa
Sharon’S SchoonheidSSalon

Hoogstraat 2
Weert
T 0495 62 32 11

voor Meer info www.facebook.coM/SvSalon

prestaties senioren
Het seizoen is nog pril. Maar de eerste klappen zijn

deren moet worden gespeeld. Maar je hebt er ook teams

wel een euro waard. Conclusies trekken willen we nog

bij die volop voor het kampioenschap willen gaan met

niet, maar de eerste indrukken zijn er wel. Alle teams

veel jeugdigen in de gelederen. Dus het is elke zondag

zijn goed bezet. Alhoewel de eerste baaldagen al zijn

afwachten wat het menu is. De eerste puntjes voor 35+1

afgewerkt. Wees er niet te snel mee. De trainingen

zijn binnen. Voor 35+2 lukte dat tot nu nog niet. Maar met

werden tot dusver heel erg goed bezocht door alle

Sjra en pensionado Cees in de gelederen en met coming

teams. Hou dit vol!

man Mark duurt het niet lang meer of er wordt geoogst.

De start van onze selectieteams (1e en 2e ) is met name
voor ons eerste elftal niet goed. Één puntje uit de eerste
drie wedstrijden is te weinig. Veel blessures en wisselende

Uitnodiging en agenda
Jaarvergadering 2019

opstellingen zorgen voor te weinig continuïteit en vaste
patronen en komt het voetbal niet ten goede. We hopen

Graag nodigen wij alle leden uit voor onze jaarvergade-

op een snelle ommekeer. Punten geven vertrouwen en

ring. Deze zal plaatsvinden op maandag 18 november

dat hebben we nodig. Ons 2e kende een goede start. Het

2019 om 20.00 uur in de hoeëskamer. Eventuele aanvul-

jeugdige team van Joop zorgde snel voor een plek in de

lingen op de agenda zullen via de site bekend worden

middenmoot. Ga zo door! Hopelijk zijn de geblesseerden

gemaakt.

weer snel van de partij, want goede teamprestaties zullen
ook dit seizoen belangrijk zijn en blijven.

Agenda:
1.

Opening vergadering door de voorzitter

De lagere elftallen kenden een goede seizoensopening.

2.

Vaststelling verslag vorige vergadering

Uitgezonderd het 3e elftal. Zij wisten tot op dit moment

3.

Vaststelling jaarverslag secretaris

drie punten in de wacht te slepen. Een pittige klasse met

4.

Benoeming bestuur

goede tegenstanders is de uitdaging. Dus de routiniers

5.

Financieel verslag afgelopen seizoen
en verslag kascommissie

kunnen aan de bak. Het jeugdige 4e begon goed. Een
team met een goede onderlinge sfeer voetbalt er een

6.

Begroting seizoen 2019 – 2020

leuk partijtje op los. Met in de voorhoede enkele goede

7.

Benoeming kascommissie

balkunstenaars. Het streven is een plek in het linkerrijtje

8.

Verslag commissies:

en dat moet lukken. Het 5e begon voortvarend. Na vier

-

Sponsoring / PR commissie

wedstrijden mede-koploper. Succes! We zijn benieuwd

-

Technische commissie

wat we de volgende keer kunnen melden. Ook het 6e

-

Jeugdcommissie

startte goed. Ze zijn op weg naar een goede plek in de

-

Activiteitencommissie/kantinecommissie

bovenste helft.

9.

Mededelingen

10.

Rondvraag en sluiting

De veteranenteams krijgen hetzelfde diner voorgezet
als andere jaren. Beide teams spelen in een klasse met

Namens Bestuur VV DESM

tegenstanders, die begrijpen hoe het voetbal bij de ou-

Willeke Heijligers, secretaris

www.enro-energy.nl

Uitdagende technische vacatures!

WWW.UNITEQ.NL
Peelterbaan 8, Weert
+31(0)495 524 565 • info@uniteq.nl

NIEUWS VAN DE
SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
In de week van de scheidsrechter in oktober is er door de
KNVB aandacht besteed aan al die trouwe mensen die
wekelijks de wedstrijden in goede banen proberen te leiden. Scheidsrechters hebben we nodig. Zonder hen geen
wedstrijden. DESM maakt hier werk van.
Er is een scheidsrechterscommissie die met name als opdracht heeft om te gaan zorgen voor voldoende nieuwe
scheidsrechters. Harrie v.d. Heuvel, Pedro Michiels en Lei
van Ratingen zijn de kartrekkers van deze werkgroep. Zij
zijn op zoek naar nieuwe mensen, die in de weekenden
een wedstrijd willen fluiten. Met name jongere leden,
oud-voetballers (die vanwege een blessure bijvoorbeeld

DESM Damesvoetbal

een stapje terug hebben moeten doen) worden uitgenodigd om zich aan te melden. Voor een goede begeleiding

Wie op donderdagavond na de trainingen de kantine

en opleidings-mogelijkheden wordt gezorgd.

van DESM bezoekt kan het niet ontgaan zijn: 't börsj

Interesse? Neem contact op met Harrie, Pedro of Lei.

vanne dames bij ons clubje, een hele mooie ontwikkeling.

Nieuwe spelregels

Na de ‘doorstart’ met het damesteam, het vorige seizoen,

De belangrijkste spelregelwijzigingen of aanpassingen:

hebben we dit seizoen te maken met een flinke aanwas

•

bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn.

bij onze damesafdeling. Bijna 30 dames vormen een
hechte groep die ervoor zorgen dat er op de dinsdag-

Een speler die gewisseld wordt verlaat het speelveld

•

De doeltrap of een vrije trap in de zestien meter,

en donderdagtraining wekelijks ruim 20 dames aan het

hoeft niet meer eerst uit het strafschopgebied voor-

trainen zijn. Een 2e elftal in het nieuwe seizoen staat in de

dat een andere speler de bal mag aanraken. Tegen-

steigers, hier wordt achter de schermen hard aan gewerkt.

standers moeten buiten het strafschopgebied blijven
tot de bal in het spel is.

Of het de dames ook nog gaat lukken om sportief te pres-

•

Bij een scheidsrechtersbal mag er voortaan maar

teren zal de toekomst uitwijzen. Spelplezier, een leuke

1 speler in de buurt van de scheidsrechter staan als

spelersgroep en samen van alles ondernemen zijn op dit

hij de bal laat vallen. Dit moet een speler van het

moment de belangrijkste doelstellingen.

team zijn dat de bal als laatste heeft aangeraakt.

Van welke oud-DESM-trainer was ook alweer de slogan:

•

Gele of rode kaarten kan de scheidsrechter ook geven aan teamofficials. De stafleden die in de dug-out

”As de sfeer good es……dan kaome de punte vanzelluf”?

zitten of ernaast staan.
Nieuwsgierig naar damesvoetbal? Kom gerust eens kijken
op onze trainingen of thuiswedstrijden!!

•

Als er een muurtje wordt neergezet van 3 of meer
spelers, moeten de aanvallers minimaal een meter
afstand houden van dit muurtje.

Uw feest of evenement zonder zorgen
tot in de puntjes geregeld!

Dranken - Verhuur - Evenementen

fullevents.nl
Jesse Smeets Oogststraat 2 Weert, telefoon +31 (0)6 30 01 59 41

WEERT
T. 0495 - 55 19 23
M. 06 - 543 46 737

WWW.WIEGERMARTENS.NL

NIEUWS EN prestaties junioren
Ook dit seizoen doet DESM weer met veel jeugdteams
mee aan de competitie. Enkele teams spelen op een
hoger niveau en hebben dus een pittige uitdaging.

Bij de pupillenteams (JO-8 t/m JO-10) staat het voetbalplezier voorop. Er wordt goed getraind en geprobeerd om
elke week dingen bij te leren. De regels zijn aangepast om
het voetbal nog leuker te maken. Er worden geen standen
bijgehouden om het prestatieve niet de boventoon te
laten voeren. Dus we zien op de zaterdag veel leuke en
spannende wedstrijden met vaak heel veel doelpunten.

In onze jeugdafdeling zien we bij de hogere elftallen een

Bij de hogere jeugdteams valt de start van de JO19-1 en

aantal nieuwe gezichten. Bij de JO19-1 is Peter Schel-

JO17-1 tegen. Bij JO19-1 is de wisselvalligheid nog te

lekens gestart (oud trainer DESM 2), de JO17-1 wordt

groot. De eerste overwinning toonde aan dat we tot meer

getraind door Glenn Dierx en bij de JO15-1 verzorgen

in staat zijn als we tot nu toe hebben laten zien. Maar de

Sven Maes en Mike Michiels de trainingen en wedstrijd-

uitdaging is om samen als team dit waar te maken en

begeleiding. Goed om te zien dat bij onze overige hogere

geen individuele succesjes na te streven.

jeugdteams (de JO19-2, JO17-2 en JO15-2) bekende oude
gezichten de elftallen begeleiden. In 2020 gaan diverse

De JO17-1 is vooral door de vele blessures moeilijk

juniorentrainers aan de slag met een cursus vanuit de

gestart. Nog geen punten tot op dit moment. Wachten

KNVB die op ons sportpark wordt gehouden. Bij de jon-

tot iedereen fit is? De JO15-1 begon goed in de pittige

gere jeugdelftallen zien we dat diverse jongere trainers

klasse. Een overwinning, een gelijkspel en ’n nederlaag is

en trainsters zijn aangehaakt naast de bekende gezichten.

’n goede basis om toe te werken naar een plek in de mid-

Dit is wat ons betreft een goede ontwikkeling binnen

denmoot. Onder de goede leiding van Sven en Mike moet

de vereniging, maar er is altijd ruimte voor enthousiaste

dat gaat lukken. JO15-2 is goed bezig. Ze gaan voor een

nieuwe trainers en overige begeleiders.

plek bij de bovensten. Kon Mat dit nog maar meemaken!
Samen met Yannick was hij de coach van dit team.

Verder is er gestart met de update van het Jeugdvoetbalontwikkelingsplan (JVOP) wat onder de verant-

JO11-1 kende een goede start. Dat geldt ook voor JO12-1.

woording van Frank van Meijl (Hoofd Jeugdopleiding) dit

Een dikke overwinning tegen Eindse boys smaakt naar

jaar wordt uitgewerkt. Frank zal zich in grote lijnen bezig

meer. JO13 1 en 2 staan beiden in een pittige klasse

gaan houden met het begeleiden van de jeugdtrainers en

ingedeeld, maar ze werken hard voor de winst. JO17-2

-leiders op technisch gebied. Met dit JVOP willen we pro-

verkeert in de onderste regionen. In deze klasse zijn vele

beren om trainers bepaalde handvaten mee te geven om

teams aan elkaar gewaagd. JO19-2 doet het goed.

een voetbaltraining te verzorgen volgens een gestructu-

Een stevige plek in de middenmoot moet mogelijk zijn.

reerde methode. Bij een aantal jeugdteams wordt er in de
tweede seizoenshelft hieraan invulling gegeven als zijnde
proeffase. Het is de bedoeling dat er in het seizoen 20202021 mee aan de slag wordt gegaan in de hele jeugd.

e
c
i
v
r
e
s
4-uurs

2
U
T
R
O
O
C
S
R
MET CO
D!

R
E
E
D
N
A
R
A
GEG

●
●
●
●

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

VCA**
_
ISO
9001:2008

Weert
Nuenen

4 - 6003 DG Weert
0495 - 53 87 37 Celsiusstraat
Spegelt 26-28 - 5674 CD Nuenen
040 - 283 60 43 cor @ coppelmans.com

d

21 november presentatie
foto's Alpe d’HuZes
Op 30 augustus heeft Team Claudia DESM Alpe
d’HuZes tijdens een gezellige afsluitingsavond een
indrukwekkend hoofdstuk afgesloten. Op deze avond
waren de meeste Alpe d’Huzes deelnemers van Team
Claudia aanwezig. Annie had weer voor een voortreffelijk hapje gezorgd, en uiteraard werd er gezorgd
voor een goed getapt glaasje bier, fris of wijn, kortom
het was een heel gezellige avond.

Deze avond was niet alleen georganiseerd om elkaar
weer eens te zien, want bijna alle deelnemers zien elkaar
op regelmatige basis op ons sportcomplex. Deze avond
stond ook in het teken om na te praten en te genieten
van een compilatie van foto’s en video’s die door alle deelnemers en supporters gemaakt waren. Deze compilatie is

ACTIVITEITENKALENDER 2019-2020

gemaakt door Claudia Moonen, waarvoor nogmaals dank.
Tijdens het bekijken van deze foto’s werd eens te meer

De eerste activiteiten zitten er inmiddels al op. De ope-

duidelijk wat voor een indrukwekkend gebeuren deze trip

ning van het seizoen bij de jeugd werd druk bezocht en

naar de Franse Alpen is geweest.

was gezellig. Ook bij de senioren was er een opening
van het seizoen in onze hoeëskamer. Weert Kermis was

Aan het eind van de avond kon Tom Lenders de eindstand

hapjesdag en daar maakten alle teams gaarne gebruik

presenteren aan ons allemaal. Het door ons opgehaalde

van. Het was dus de hele dag heel gezellig en druk in

bedrag heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen.

onze kantine.

Maar liefst € 46.097,- hebben we mogen doneren.
Op verzoek van leden die niet mee konden naar Frank-

Voor het lopende seizoen zijn de volgende activiteiten

rijk maar die toch zeer betrokken zijn geweest bij Team

nog gepland (noteer alvast in je kalender):

Claudia, zullen we op donderdagavond 21 november, na

•

Vrijdag 1 november 2019 Bourgondisch genieten

de training nogmaals de foto’s presenteren.

•

Donderdag 30 november 2019 komt Sinterklaas

•

Vrijdag 13 december Chocomeltournooi

Ten slotte bedankt Team Claudia DESM alle DESM leden,

•

Zaterdag 14 december Vrijwilligersavond

familieleden, vrienden, bedrijven, instellingen, kortom

•

Zaterdag 4 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie

iedereen die ons in financiële of materiele zin heeft

met bekendmaking van het programma van

gesteund om dit gezamenlijke doel te bereiken. Heel

ons 75-jarig jubileum

hartelijk bedankt hiervoor, zonder jullie hadden we dit

•

Vrijdag 14 februari 2020 Moeësdiêkbal

fantastische bedrag nooit kunnen realiseren.

•

Zaterdag 4 april 2020 Walking dinner

•

Vrijdag 5 juni 2020 t/m zondag 14 juni 2020

€ 46.097,-........... incroyable, merci beaucoup!

Feestweek 75 jaar DESM

DHZgarage.com
Autoservice van a tot z

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

DHZgarage.com

Schatbeurderlaan 9 • 6002 ED Weert • Telefoon 0495 580 880

www.lbgubbels.nl

Aluminium Industrie

● Autobanden
● Motorbanden
● LM velgen
● Uitlaten
● Schokbrekers
● Balanceren
● 3D uitlijnen
Opslag zomeren winterbanden
Ook op zaterdag open!

Nieuws van onze PR-commissie

Nieuws van de voetbalcommissie

Het blijven zorgen voor goede promotie en het

De voetbalcommissie is dit jaar ontstaan uit drie overige

behouden en aantrekken van (nieuwe) sponsoren

commissies (technische commissie, jeugdcommissie

voor DESM betekent in dit geval uitbreiding van de

en werkgroep voetbalzaken). Om ervoor te zorgen dat

PR-commissie. Naast de bestaande commissieleden

lopende zaken effectiever worden opgepakt is besloten

Herman Smits, Jos Maes, Perry Smits, Hans Moonen en

om deze drie samen te voegen tot een allesomvattende

Erwin Simons zijn Bobby Zuidwijk, Lennard Schreurs,

commissie op basis van voetbalgebied. De commissie

Levy Göbbels en Job van Holstein vol jeugdig elan aan

bestaat uit een aantal leden die zijn doorgegaan vanuit

de slag gegaan. Met name de onbegrensde mogelijk-

de vorige commissies met daarbij een aantal nieuwe

heden van de social media zullen volledig benut gaan

‘bekende gezichten’.

worden om DESM nog meer op de kaart te zetten.
William Voncken is aan de commissie toegevoegd als

We zijn dit jaar bij de senioren gestart met één elftal

aanspreekpunt kleding en materialen en als contact-

minder ten opzichte van het vorige seizoen. Tijdens

persoon met kledingsponsor Jako. Onder zijn leiding

afgelopen seizoen is vaak gebleken dat een team met

is de kledingverkoopdag op 24 augustus een groot

gemiddeld 16 tot 18 personen regelmatig de voetballers

succes geworden. Ook zullen we het komende jaar

niet op de been kreeg om een elftal op te stellen. Er is ge-

de jubileumcommissie gaan ondersteunen om er een

kozen om de teams ruimer te bezetten. Veel jeugdspelers

geweldige happening van te maken.

zijn dit seizoen overgegaan naar de senioren en hebben
inmiddels hun plek gevonden in de diverse elftallen. In
de selectie hebben een aantal oudgedienden afscheid

Op dit moment lopen er allerlei acties om wat extra geld

genomen en zijn lager gaan voetballen. Een aantal jeugd-

in het laatje te brengen, o.a. RaboClubSupport, de nieuwe

spelers heeft laten zien dat de plekken in de selectie goed

spaaractie van Jumbo en de jaarlijkse Grote Clubaktie.

worden opgevangen.

Doe mee, spaar mee, stem mee!
Inmiddels hebben we ook zo goed als alle teams op de
foto gezet, zodat deze met hun sponsoren een plek op de
site kunnen krijgen. Er zijn een aantal nieuwe shirtsponsors aangetrokken en lopende contracten verlengd, o.a.:
•

Meulen bouwbedrijf sponsort de JO9-2

•

Uniteq sponsort het 5e team

•

Klussenbedrijf Davie Coumans sponsort
samen met Café de Harmonie het 6e team.

•

Cafetaria De Beemd sponsort de inloopshirts
van de JO19-1

•

Bouwmans Assurantiën sponsort de JO17-1

•

Mainwork sponsort de JO15-1

•

En ook Kinderpretland, inmiddels overgenomen
door Laco, gaat weer een jaar door

Alle sponsoren heel erg bedankt voor jullie steun!

“Altijd op zoek naar
verbinding”
Interview met Henk Smits
Als middelste in een gezin met zeven kinderen groeit
Henk Smits op aan de Hushoverweg. Op jonge leeftijd wordt zijn liefde voor het voetbal aangewakkerd
en hij sluit zich dan ook aan bij FC Oda. Hier ontwikkelt hij zich bij de pupillen als een gedegen verdediger, maar op 14-jarige leeftijd moet hij zijn carrière
vroegtijdig een halt toeroepen. “Op de middelbare
school ben ik begonnen met mijn eerste baan. Ik werd
assistent-boekhouder bij Janssen Techniek, want alle
verdiensten waren welkom in ons omvangrijke gezin.”

Dat Henk in de wereld van de cijfers terechtgekomen is,

heb ik vroeger veel wedstrijden van onze blauw-witte

was geen vanzelfsprekendheid. “Ik ben een echte liefheb-

collega’s op Drakesteyn bezocht. Nelly is nog altijd even

ber van talen en was ervan overtuigd dat ik leraar Engels

fanatiek en beter op de hoogte van het reilen en zeilen in

zou worden. Dat liep toch even anders”, lacht hij. “We

de voetbalwereld dan ik”, waarvan akte. Samen hebben

kregen het vak Boekhouden op de MULO en dat ging me

ze inmiddels 4 kleinzoons. “Wellicht zit daar voetbaltalent

aardig af. Zo werd mijn interesse gewekt en die is nooit

tussen” mijmert Henk.

meer verdwenen.”
In 1994 besluit Henk dat het tijd is voor een volgende
Na een tijdje in Weert te hebben gewerkt, zoekt Henk op

stap in zijn professionele loopbaan. Hij begint (samen

18-jarige leeftijd een nieuwe uitdaging. Hij mag aan de

met een compagnon) zijn eigen accountantskantoor.

slag gaan bij een accountantskantoor in Eindhoven en

Het duurt niet lang voordat hij enkele DESM’ers in zijn

weet in de avonduren zijn opleiding tot accountant suc-

gelederen krijgt. Broer(tje, red.) Herman en Jos Maes zijn

cesvol af te ronden. In 2001 voltooit hij ook zijn opleiding

allen collega’s.

als mediator. “In Eindhoven beleefde ik een prachtige tijd
en heb ik veel geleerd. De drieëntwintig jaar die ik daar

Langzaam maar zeker begint het bij Henk weer te krie-

heb gewerkt, zijn voorbij gevlogen.”

belen. “Een paar jaar heb ik een beetje aan basketbal en
tennis gedaan, maar door rugklachten ben ik gestopt.

Intussen had hij (al vanaf zijn zestiende) verkering met

Het was broerlief Herman die me toen gevraagd heeft

Nelly Houben. Nelly, net als Henk een fervent liefhebber

of ik toch niet weer eens wilde gaan voetballen.

van de voetbalsport, is afkomstig uit een echt Wilhelmina-

Bij De Moeësdiêk uiteraard.” Veel overtuigingskracht is er

gezin. “Mijn schoonouders waren schatten van mensen.

niet nodig en zo zet de 44-jarige Henk voor het eerst in

Ze fungeerden als tweede ouders, bij wie ik me altijd

decennia zijn noppen weer in het gras van ons sportpark,

enorm thuis gevoeld heb. Met Nelly en mijn schoonvader

aan de Koekoeksweg. “Heerlijk vond ik het. De geur van

het vers gemaaide gras, de kameraadschap en de 3e helft

Dat “deel uitmaken van” zit hem er voor Henk ook in dat

in een sfeervolle kantine. Man, wat had ik dat gemist”,

je iets voor de vereniging doet. “Mijn ouders hebben ons

aldus een gepassioneerde Henk. Gedurende een flink

dit met de paplepel ingegoten. Ze waren sociaal-maat-

aantal jaren voetbalde Henk samen met broers Noud

schappelijk erg betrokken en droegen graag een steentje

en Herman in hetzelfde veteranenteam. Ook dat is een

bij op bestuurlijk niveau. Zelf ben ik ook actief (geweest)

aparte gewaarwording.

op dit vlak. Van voorzitter van de Businessclub Weert tot
voorzitter van Tennisclub De Meulenslag in Ospel.” Het

Behalve een verrijking op sociaal vlak, draagt onze

geeft Henk voldoening om iets terug te geven aan een

vereniging indirect bij aan een ontwikkeling op professi-

club die veel voor hem betekent. Ook bij DESM mogen

oneel niveau. Eenmaal bij DESM komt Henk er achter dat

we op hem rekenen. Zo vormde Henk in 2014 samen met

er een aantal jongens, onder andere Huub Smeets, Rolf

een aantal anderen binnen onze vereniging de werk-

Bonten en Erwin Simons voetballen, die werkzaam zijn

groep die voor de inrichting van ons nieuwe complex

bij een ander accountantskantoor. “Ik ben altijd op zoek

gezorgd heeft. “Zelf ben ik zo atechnisch als het maar zijn

naar verbinding. Toen ik zag hoe het lidmaatschap van

kan, maar ik ben er trots op wat we met die groep hebben

DESM zorgde voor een sterke band tussen medewerkers

neergezet. De overgang van het vertrouwde Sportpark

van ons kantoor en dat van accountantskantoor Van den

De Koekoek naar De Moeësdiêk was een spannende. Er

Broek & Partners, wist ik dat hier meer inzat.”

waren toch vele vraagtekens en met name het behoud
van de sfeer en de cultuur was een enorme uitdaging.”

Het spreekwoordelijke balletje ging rollen, onderhan-

Dat dit gelukt is, staat buiten kijf (red.)

delingen tussen Erwin Simons en Henk vonden plaats
en binnen afzienbare tijd kwam er een fusie tot stand;

Inmiddels heeft Henk zich op een nieuwe uitdaging ge-

SmitsVandenBroek was geboren. “Je kunt wel stellen dat

stort. Halverwege 2019 is er een werkgroep in het leven

DESM me veel gebracht heeft”, laat Henk optekenen. “Het

geroepen die zorg gaat dragen voor een weergaloze vie-

mooie van deze club is dat ze mensen uit alle lagen van

ring van het 75-jarige bestaan van onze vereniging. Deze

de maatschappij bij elkaar brengt. Iedereen is welkom

groep bestaat verder uit Mark Bouwmans, Don Gelissen,

en de autoritaire verhoudingen zijn tot een minimum

Levy Göbbels, Mart Overmans, Maaike Peeters, Kevin van

beperkt. Voor jong en oud is er plaats en iedereen maakt

Pol, Joeri Teeuwen, Hans Moonen en Emiel Weekers.

een wezenlijk deel uit van een dynamisch geheel.”

>>>

Herman, Henk en Noud Smits

www.jumboheerschap.nl

Graafschap Hornelaan 140 Weert • T 0495 769015

W W W. V H A L E G A L . N L

Roermondseweg 115, 6004 AR WEERT
Telefoon 0495 548969
___________________________________

www.cafe-de-moesdijk.nl

>>> “Met dit team, bestaande uit een gevarieerde mix
van jong en nog jonger, gaan we er iets onvergetelijks van
maken, geheel in de geest van DESM.
Verbinding is hierbij het sleutelwoord”, legt hij uit. “Onze
club verbindt niet alleen haar eigen leden, maar bovendien de ouders van leden, oud-voetballers, bedrijven,
scholen en andere verenigingen. DESM is alomtegenwoordig in Weert en omstreken. Denk alleen al aan het
lied “Dan moj-jae beej de Moeësdiêk zeen”, (gemaakt door
Mark Bouwmans, red.) dat elk weekend wel ergens in een
horecagelegenheid te horen is.”
Zoals gebruikelijk is, organiseert de Activiteitencommissie elke maand een activiteit. “Onze werkgroep gaat hier

Ten tijde van dit schrijven is de werkgroep nog volop

een feestelijk tintje aan geven dat te maken heeft met het

bezig het programma verder vorm te geven, maar

jubileum.”

“er mag alvast een klein tipje van de sluier opgelicht
worden”, vertelt Henk. “Er is een jubileumlogo ontworpen

Daarnaast komt er een feestweek, die begint op

voor op kleding, social media en dergelijke.” Dit logo

vrijdagavond 5 juni 2020 en eindigt op zondag 14 juni

is te bewonderen hier boven dit interview. “Daarnaast

2020. Gedurende deze week zullen er diverse acti-

is het zelfs de bedoeling een eigen bier uit te brengen”,

viteiten georganiseerd worden. Voor alle leden van

laat Henk weten.

DESM uiteraard, maar ook voor andere verenigingen
en inwoners van Weert. “We willen zorgen voor een

“Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 2020 zal het vol-

groot bereik; laten zien dat we een vereniging hebben

ledige programma gepresenteerd worden, dus houd

om trots op te zijn. Dat mag iedereen weten!”

hier alvast rekening mee in je agenda!” sluit hij af.

Werkgroep 75 jaar DESM: v.l.n.r Kevin van Pol, Emile Weekers, Joeri Teeuwen, Mart Overmans, Maaike Peeters,
Don Gelissen, Hans Moonen, Levi Göbbels, Hans Moonen en Henk Smits. Mark Bouwmans ontbreekt op de foto.

Ontvang de waarde van uw
huis nu via WhatsApp!
App adres en foto’s naar 06 44 33 78 75
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M A A T K E U K E N S • I N T E R I E U R B O U W
B A D K A M E R M E U B E L S
E N M E E R !

S i e r a d e n | Ta s s e n | S j a a l s
Accessoires
voor hem & haar
15% KORTING
met code: moeesdiek

Verbaan
Systems

Beekstraat 63, 6001 GH Weert
Telefoon 0495 536268
E-mail: schoenmakerij.stultiens@gmail.com
www.facebook.com/schoenmakerij.stultiens

IN MEMORIAM: MAT SWAGTEN
Op maandag 14 oktober 2019 bereikte ons het droevige
nieuws dat Mat Swagten na een kort ziekbed op 55-jarige
leeftijd is overleden.
Mat was al enkele jaren een zeer enthousiaste trainer /
leider van een jeugdelftal bij onze club, dit jaar JO15-2.
Zijn beide dochters Zoë en Dana voetballen ook bij ons,
respectievelijk in de Dames 1 en in JO15-2. Zoë assisteert
daarnaast als trainer / leider. Samen met moeder Margit
een zeer betrokken familie bij DESM.
Wij wensen Margit, Zoë, Dana en de familie heel veel
sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

werkavond geslaagd
Vrijdagavond 13 september werd er tussen 18.30 en 20.30
uur gewerkt op ons sportpark. Een aantal klusjes stonden
op het programma. Een opkuisbeurt voor de dug-outs;
het kassagebouw moest worden geschuurd; de goals

De Grote Clubactie is weer van start gegaan. Deze actie

van de grasvelden werden gezuiverd van de roestaanslag

is voor onze club jaarlijks een goede gelegenheid om de

van het sproeien; de opvanggleuf van het water werd

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

gezuiverd. Een twintigtal vrijwilligers waren op deze

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

avond present en met enthousiasme werden de karwei-

club is. Dus jeugdleden doe je best!

tjes aangepakt. Om 20.30 uur kon het sein “alles is klaar”
worden gegeven.

Online kun je ook loten kopen bij DESM. Dat kan via:
https://clubactie.nl/actie/voetbalverenigingDESM1.

De avond werd gezellig met elkaar afgesloten met een

Het lotnummer komt dan op uw afschrift te staan en u

heerlijk pilske op het terras . De aanwezigen waren het

steunt zo onze jeugd. De Grote Clubactie duurt voor

erover eens dat deze activiteit voor herhaling vatbaar

DESM tot 16 november. Uiterlijk op deze datum moeten

is. Binnen heel korte tijd werden enkele belangrijke

alle boekjes ingeleverd zijn bij Claudia Moonen, Brunen-

werkzaamheden uitgevoerd en dat geeft ook voor onze

berghof 8.

vaste medewerkers op de maandag ruimte voor andere
karweien. Dank aan een ieder. We rekenen de volgende

De trekking is op 12 december. Winnende loten staan

keer weer op jullie en… op anderen. Zijn er leden die nog

vanaf dan op www.clubactie.nl. Steun onze club

meer suggesties hebben voor een dergelijke gezamen-

en koop nog snel een of meerdere loten!

lijke activiteit? Geef het door!

Uw voetbalspeciaalzaak!

Kerkstraat 40 Weert • T (0495) 53 36 43
www.voorverfenwonen-harryphilips.nl
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tel. (0495) 45 01 22 - fax (0495) 45 01 26
info@bonten-advies.nl - www.bonten-advies.nl

GARANTIE VOOR TOPKWALITEIT!
Gr. Hornelaan 100 Weert • Telefoon 0495 533240
www.slagerijkooshermanns.nl
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“De Köster”

Maasstraat 46 Weert | www.tramhaltweert.nl

• ROLLUIKEN
• ZONWERING
• RAAMDECORATIE
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• TERRASOVERKAPPINGEN
• GARAGEDEUREN

Kruisstraat 7 Weert • Telefoon 0495 537333

www.frituredekoster.nl

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

Wist u dat…

...de trainingsavonden van de veteranen o.l.v. Ton
nog enkele vaste deelnemers kunnen gebruiken.
...we alle geblesseerden een spoedig herstel toe
wensen. Een speciaal woord van beterschap voor Lars.
Hij is toch wel een grote pechvogel.
...we onze scheidsrechters van harte willen bedanken
voor hun inzet elke week. Elders las u al dat we nieuwe
scheidsrechters graag welkom willen heten.
...we Theo v.d. Sluiszen verwelkomen als scheidsrechter. Regelmatig zal Theo een wedstrijd van de lagere
teams gaan fluiten. Theo was jarenlang bestuurslid en
secretaris bij onze club. Goed dat hij weer terug is.

...we Pierre en Toos Verstappen alsnog feliciteren. Eind

...we een beroep doen op alle teams om goed verte-

juli waren ze 60 jaar getrouwd. Het feest werd gevierd op

genwoordigd te zijn op onze jaarvergadering. Aanvoer-

ons oude sportpark.

ders/leiders stimuleer dit en maak afspraken.
...Henk Roelofsen in september een koninklijke on-

...de grote clubactie weer wordt georganiseerd. Clau-

derscheiding ontving voor zijn vele verdiensten voor de

dia Moonen zorgde ervoor dat iedereen tijdig en goed

scheidsrechtersvereniging. Ook voor onze club was Henk

werd geïnformeerd. We zijn benieuwd wat de opbrengst

volop actief als clubscheidsrechter en consul.

voor onze club dit jaar zal zijn. Leiders denk je wel aan het
tijdig inleveren van alle boekjes!
...Cees zich nu echt pensionado mag noemen. Door zijn
VE-2 team werd hij uitgeroepen tot spelertje van de 21e
eeuw. Een gouden horloge werd hem overhandigd. Elke
donderdagavond is Cees voortaan op de training aanwezig. Van leermeester Ton steekt hij erg veel op en dat zie je
uiteraard terug op de zondagmorgen.
...er weer een heerlijke bier- en wijnavond staat geprogrammeerd. Dit keer gecombineerd met lekker eten.
Vrijdag 1 november wordt er Bourgondisch genoten.
Foto: Weert de gekste
...het bij de start van het seizoen heel erg druk was op
de trainingsavonden. Op enkele donderdagen telden
wij aantallen van ruim 80 deelnemers.

Winnen is
een keuze!
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.
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