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VOORWoord
Het jaar 2019 zit er nagenoeg op. Op het moment dat
dit clubblad in de bus valt, zijn de Kerstdagen misschien al voorbij en maken we ons op voor een gezellige jaarwisseling. Het absolute hoogtepunt van het
afgelopen jaar was zeker het Alpe d’HuZes verhaal.
Kortgeleden hebben we de foto’s nog eens gezien en
dan is er maar één conclusie mogelijk: Wat was het
een intense en mooie gebeurtenis voor alle deelnemers. Dat nemen ze jullie niet meer af!

Voetballend gezien was 2019 een moeilijk jaar. Op het

We gaan beginnen aan het jaar 2020. Het belooft een

einde van dit kalenderjaar staan we er niet goed voor.

uitzonderlijk jaar te gaan worden. Met uiteraard het 75-

Dat geldt dan met name voor ons eerste elftal. Het wordt

jarig jubileum als hoogtepunt om naar toe te werken.

een hele klus om in het komende half jaar klassebehoud

Je merkt dat er al volop hard wordt gewerkt aan de voor-

veilig te stellen. Dat moeten we met z’n allen toch willen

bereidingen. Mensen zijn enthousiast, dus dat belooft

met het 75-jarig jubileum in aantocht. Daarentegen mo-

wat. Uiteraard hopen we dat dit feestvieren samen gaat

gen twee teams zich “Herbstmeister” noemen. Op onze

met voetballende resultaten. Dan gaan we er met z’n

jaarvergadering hoorden we vele positieve geluiden,

allen de nodige 'Koekoeks' op drinken.

maar er waren daarnaast veel aandachtspunten, die de
nodige zorg vergen. Aanvulling voor het bestuur komt er;

We gaan eerst genieten van een korte, rustige periode.

een verdere uitbreiding is nog steeds wenselijk. Ook de

We kunnen de weersomstandigheden niet voorspellen,

centen baren ons zorgen. Met name de uitgaven vereisen

maar als er geen vorstperiode komt, moeten we weer snel

een kritische blik.

aan de bak. Elders hebben we het winterprogramma opgenomen. Jammer dat de KNVB geen oog heeft voor de

De omwenteling/verandering bij de commissies is een

vrijwilligers. Iedereen heeft een periode nodig om even

feit. Veel jeugdigen met nieuwe ideeën zorgen ervoor dat

andere dingen te kunnen doen. Even rust, even enkele

het blijft bruisen. Het is belangrijk om de realiteit niet uit

weken geen training geven of de zinnen verzetten. Zelfs

het oog te verliezen. Wat is wenselijk en haalbaar in deze

in de week voor Kerst werd er nog gevoetbald.

tijd? Het wordt er niet gemakkelijker op. Verenigingen
krijgen het moeilijker, want de maatschappij is enorm

De redactie hoopt dat iedereen hele gezellige kerstdagen

veranderd. Het samen iets ondernemen en gezamenlijk

heeft (gehad). We wensen jullie alle geluk en een goede

de schouders er onder zetten wordt steeds moeilijker. We

gezondheid toe voor het nieuwe jaar. Ons jubileumjaar.

kiezen steeds meer voor onszelf. De betrokkenheid van

Dat openen we op zaterdag 4 januari met onze nieuw-

leden en ouders wordt minder. Er zijn zoveel andere prik-

jaarsinstuif. Zeer de moeite waard om erbij te zijn. Veel

kels om ons heen waar we gehoor aan willen geven, dat

jubilarissen, de presentatie van het jubileumprogramma

voetballen niet meer vanzelfsprekend is. We wensen het

en er samen een gezellig feestje van maken.

bestuur en de commissies hierbij veel succes en doorzettingsvermogen toe om hier de juiste acties op los te laten.

Veel leesplezier met dit clubblad!

U kunt ons vinden in de Muntpassage tegenover
de draaideur bij ingang Taverne d’oude Munt.
Muntpassage 23, Weert | T 0495-537577
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Bestuurlijk nieuws
We zitten op de helft van het seizoen. We gaan ge-

Waar we vooral blij mee zijn is de uitbreiding binnen

nieten van een rustmoment van enkele weken. Even

het dagelijks bestuur. Joey Donkers is al enkele keren

geen wedstrijden, even geen trainingen. Rust, genie-

aangeschoven en zal volgend seizoen de taken als

ten van de feestdagen en een gezellig samenzijn. De

penningmeester van Huub over gaan nemen. Voor nu is

wintermaanden zijn veelal koud, nat en donker. Voor

het vooral nog meekijken en leren van Huub. Ook heeft

velen een periode van terugkijken op het voorbije

Stan Rademakers aangegeven vanaf het voorjaar aan

jaar, stilstaan bij de fijne momenten, maar ook de

te gaan sluiten bij het dagelijks bestuur. Een mooie

moeilijke momenten. Voor sommigen een lastige tijd

verjonging met deze twee bestuursleden, die elk voor

waar mensen nog erger gemist worden. Wij wensen

een mooie inhoudelijke toevoeging gaan zorgen.

hen sterkte en hopen dat zij terug kunnen kijken op

De benoeming van beide leden is, met applaus, goed-

vooral de mooie momenten die zij met hun dierbaren

gekeurd tijdens de jaarvergadering. Dank daarvoor.

hebben doorgemaakt.
Vanaf de nieuwjaarsreceptie (zaterdag 4 januari vanaf
19.00 uur) zal het jaar 2020 in het teken staan van het
Als wij zelf als bestuur terug kijken op de afgelopen pe-

75-jarig jubileum. U bent allemaal uitgenodigd om

riode, dan zijn we vooral bezig geweest met de jaarver-

samen de aftrap voor dit jubileumjaar te nemen.

gadering, het jaarverslag, de nieuwe organisatie en de
uitbreiding van ons dagelijks bestuur. Verder in dit blad

Rest ons nog u fijne feestdagen en een geweldig en

vindt u een korte samenvatting van de jaarvergadering.

sportief 2020 te wensen!

Op de website kunt u het jaarverslag en de notulen van
de jaarvergadering vinden.
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terugblik jaarvergadering
Onze hoeëskamer was op maandag 18 november

staan de kantine-inkomsten onder druk. De inkoopprijzen

helemaal gevuld toen voorzitter Hugo het startsein

zijn fors gestegen, met als gevolg dat het nettoresultaat

gaf voor onze jaarvergadering. Verheugend, temeer

minder werd. Ook hier wordt gezocht naar besparingen.

omdat ook heel veel jeugdigen aanwezig waren.

Tegelijkertijd worden de consumptieprijzen per 1 januari

Het werd een vrij rustige bijeenkomst die rond tien

verhoogd. (consumptiekaarten zullen 18 euro gaan kos-

uur werd afgesloten. Enkele belangrijke punten pas-

ten en de consumptieprijs wordt 2 euro). Al deze maat-

seerden de revue. Deze zetten we hier op een rijtje:

regelen moeten ervoor zorgen dat onze club ook voor
de toekomst een gezonde financiële vereniging blijft.

Ons bestuur krijgt aanvulling. Joey Donkers (die op

Op de vergadering werd afscheid genomen van

dit moment onze penningmeester al helpt) volgt Huub

enkele commissievoorzitters. Ernst, Rolf en Lennard

Smeets over een jaartje op. Ook Stan Rademakers heeft

geven nu officieel het stokje door aan hun opvolgers

zich bereid verklaard om over een jaar zitting te nemen

Tim en Joeri. Tegelijkertijd gaat ook de nieuwe opzet van

in ons bestuur. Verdere uitbreiding is zeker nog gewenst,

de commissies van start. Terecht werden de vertrekkende

omdat onze voorzitter heeft aangegeven dat hij over een

voorzitters in het zonnetje gezet en bedankt voor de

jaar afscheid neemt.

geweldige wijze waarop zij de kar hebben getrokken.

Het financiële gedeelte is uiteraard jaarlijks een belang-

De nieuwe commissies gaven kort tekst en uitleg over

rijk onderdeel. Huub kreeg alle lof voor de prima wijze

de plannen die op stapel staan. Zo is de commissie

waarop hij onze centen beheert. Alles is overzichtelijk

voetbalzaken bezig met de uitwerking van een totaalplan

uitgewerkt. De kascommissie was tevreden. Alle stukken

van aanpak op voetbalgebied voor onze club.

waren in orde en de toelichtingen, die werden gegeven,

Dat gebeurt door Frank van Meijl. De activiteitencom-

maakten alles nog duidelijker. De conclusie is dat onze

missie heeft haar jaarplanning ingevuld, waarbij nieuwe

vereniging een stevig financieel fundament heeft.

suggesties altijd welkom zijn. Onze activiteitencommis-

Dat gezegd hebbende moet er natuurlijk wel voor

sie, evenals de PR- en sponsorcommissie ondersteunen

gezorgd worden dat dit ook in de toekomst zo blijft.

bovendien onze werkgroep voor het jubileum.

Henk Smits legde aan de vergadering de jaarrekening
op een transparante wijze uit. Voor de toekomst moet

Namens de nieuw ingestelde scheidsrechters-

een voorziening voor de onderhouds- en vervangings-

commissie voerde Harrie van den Heuvel het woord.

kosten worden opgebouwd (denk aan meubilair, keuken

Een van de taken is om nieuwe (jongere) scheidsrechters

en kantine-apparatuur, gedeeltes van het gebouw waar

te recruteren en te begeleiden. Inmiddels is John van

DESM voor verantwoordelijk is). Zo zijn er steeds vol-

Haarlem toegetreden tot ons corps.

doende middelen om zaken, indien nodig, te vervangen.
Uiteraard is het belangrijk om heel kritisch te gaan kijken

Tot slot werd er heel beperkt gebruik gemaakt van de

naar een aantal uitgaves. Kunnen we op posten bezuini-

rondvraag. Er was een verzoek om de rekken in onze

gen? Het bestuur zegde de vergadering toe om hier in de

kantine ook echt te gebruiken voor de tassen.

komende maanden werk van te gaan maken. Daarnaast
is het noodzakelijk om na dit seizoen de contributie voor
de spelende leden te gaan verhogen. (junioren 1 euro per
maand, senioren 2 euro, niet-spelende leden niet). Verder

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 VAN DE VOETBALCOMMISSIE
We zijn aanbeland op de helft van het seizoen, tijd
voor een verdiende rust. We hebben in november evaluatiegesprekken gehad met onze selectietrainers.
Er is besloten om de samenwerking met Michel van
Bezel te beëindigen en André Julicher heeft in een
eerder stadium reeds aangegeven aan het eind van
het jaar te stoppen met de keeperstraining. We zijn
zodoende op zoek naar een nieuwe eindverantwoordelijke voor ons eerste elftal en een keeperstrainer.
Op korte termijn zal daar meer duidelijkheid over ontstaan. Joop Faessen staat ook in het komende seizoen
als trainer voor de groep van het tweede elftal.

Bij de senioren zien we positieve resultaten bij het 5e

AFSCHEID MICHEL VAN BEZEL

elftal en bij het dameselftal, deze staan bij het ingaan van
de winterstop op de eerste plek in de competitie. Kunnen

Zoals al vermeld hebben Michel van Bezel en DESM

ze het volhouden tot het eind van het jaar? Wellicht dat er

besloten om aan het eind van het seizoen uit elkaar te

dan een mooi feestje in het verschiet ligt.

gaan. Michel heeft dan gedurende twee voetbalseizoen
de eindverantwoordelijkheid gehad voor de selectie van

Bij onze jongste jeugd is er reeds een mooi feestje ge-

DESM.

vierd, de JO8-1 heeft alle wedstrijden in de najaarsreeks
weten te winnen en is zodoende kampioen geworden.

Beide partijen hebben afgesproken het lopende seizoen

Gefeliciteerd aan de spelers maar zeker ook aan de bege-

op een goede wijze met elkaar af te sluiten. Daar rekenen

leiding: Johan Minten, Dennis van Seggelen en Angelo

we op, want alle zeilen moeten worden bijgezet om het

Simons.

degradatiespook voor ons eerste weg te spelen!

Na de winterstop gaat er een nieuw elftal de strijd aan
met andere teams in onze regio. Wegens een aantal aanmeldingen bij de jeugd is er besloten om een nieuw elftal
in te schrijven dat na de winterstop gaat deelnemen aan
de competitie, de JO9-3.
Op dit moment wordt er niet getraind, vanaf maandag 13
januari 2020 gaan de meeste teams weer trainen. Hou de
website in de gaten voor eventuele afgelastingen wegens
het weer.
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SINT WIST DESM ALWEER TE VINDEN
Donderdagavond 28 november. Buiten was het fris
en miezerig. In onze kantine was het al vroeg gezellig
en warm. De allerkleinsten van onze club keken reikhalzend uit naar de komst van de goedheiligman. De
kids hadden van tevoren al goed ingezongen. Zo goed
dat Sint en zijn 2 Pieten de weg gemakkelijk konden
vinden. Alle kinderen hadden een vraag bedacht
voor de Sint, die hij één voor één beantwoordde. De
bijeenkomst was gezellig, ook voor de vele aanwezige
ouders.

Enkele uren later. Buiten werd het weer steeds slechter.

Heel wat leuke filmpjes, grappige anekdotes, stomme

Binnen werd het drukker en drukker. Om 22.00 uur was

streken en serieuze complimenten kwamen voorbij.

de hoeëskamer goed bezet. Iedereen was benieuwd op
welke spectaculaire wijze de goedheiligman nu weer zou

Zoals ieder jaar werd er iemand door Sinterklaas in het

arriveren. Ook dit keer waren de hulpdiensten actief. Sint

zonnetje gezet. Dit jaar was die eer weggelegd voor Eric

en zijn twee helpers werden met een ambulance afgele-

Lenders. Terecht benoemde Sint de vele verbindende

verd, waarna hij per brancard naar zijn zetel binnen werd

activiteiten binnen onze club, waar Eric voor gaat (“samen

gelanceerd (dank hiervoor aan de Ambulancepost Weert/

met anderen”, is dan altijd zijn devies). In het afgelopen

Nederweert).

jaar was dat ook het project Alpe D’HuZes Team Claudia
DESM. Dat ontroerde Eric.

Opvallend was de verschijning van de twee zwarte Pieten.
Dit keer was gekozen voor een Bèlse Piet. Een oude

Uiteindelijk was het een zeer gezellige avond. Lekker

bekende, die vooral op ons vorige sportpark heel wat

druk. Mooi dat deze traditie nog altijd kan en zo goed

cadeautjes heeft afgeleverd. Tja, die Bert. Hij werd bijge-

wordt voortgezet. Onze jeugdigen (Joeri, Tom, Kevin)

staan door een heel lief vrouwelijk Pietje. Pas getrouwd.

zorgden voor een prima invulling. Dank aan hen en aan

Uitgeleend door ons damesteam. Sint zag er trouwens,

de mensen achter de bar, die iedereen zo goed voorzagen

ondanks zijn moeilijke binnenkomst en zijn ouderdom,

van de heerlijke drankjes (en Maaike voor de hapjes). Zo’n

nog goed uit. Hij was als vanouds ad rem en had er zin

avond maakt dorstig. Voor sommigen is het wellicht beter

in om al zijn gasten eens goed de les te lezen. Hij deed

om de day after verlof te nemen. Het feestje werd nog tot

dat op zijn bekende humorvolle wijze. Hij gaf een twee

in de nachtelijke uurtjes voortgezet. Chapeau nogmaals

uur durende show, waarbij heel wat gasten op het matje

voor de Sint en zijn knechten. We sluiten af met de vraag:

moesten komen. Op bezoek bij de Sint en zijn Pieten

“Sint, je komt volgend jaar toch zeker weer?”

kwamen: Joop, Gerrit, Wieger, Cees, Cor, De heilige Paters,
Rick, Willeke, Sven, Eric, Michel, Femke en Maud, Noud,
Mike en Rens, Coen, Maarten, Michael, Roy, Niek en Pascal. Iedere bezoeker werd wel verrast met een toepasselijk
cadeautje.

EEN GESLAAGDE
INBURGERING
Interview met Ton Verschuren

en dat er voldoende spelers en scheidsrechters zijn.
Er worden zelfs internationale wedstrijden afgewerkt
in onder andere Griekenland, België en op Mallorca.
“Het organiseren is me met de paplepel ingegoten. Mijn
ouders zijn altijd actief geweest in het verenigingsleven

De kans dat je Ton Verschuren op sportpark De Moeës-

en maakten deel uit van diverse besturen. Tegenwoordig

diêk tegen het lijf loopt, is aardig groot. De 54-jarige

nemen ze nog steeds deel aan activiteiten, maar laten ze

goedlachse Brabander is inmiddels acht jaar lid van,

de organisatie over aan anderen.”

en niet meer weg te denken bij, onze vereniging.
Uiteindelijk heeft de liefde Ton naar Weert gebracht. Op
het werk bij Philips Machinefabrieken (het huidige VDL)
Ton is geboren en getogen in Beek en Donk, waar hij in

leert hij zijn Nicole kennen. Een echt “Wieërter maegdje”.

het groen-wit van het plaatselijke Sparta ‘25 tot aan de A2

Het stel woont kort in Gemert, maar ze besluiten uitein-

zijn voetbalopleiding genoot. Net voor de overstap naar

delijk toch zuidwaarts te gaan. “Het geheim van een goed

de senioren besloot hij zijn kicksen tijdelijk met verlof

huwelijk zit hem toch in het op de juiste momenten luis-

te sturen. Het voetbalvirus bleef echter sluimeren en op

teren naar je echtgenote”, laat Ton optekenen. Ze vestigen

vijfentwintigjarige leeftijd richtte Ton, samen met enkele

zich in de Batavierenstraat en wonen daar nu nog steeds.

anderen, een caféteam op.
Na enkele jaren verwelkomen ze een zoon, Rik, en niet
“Onder de naam F.C. ‘t Huukske speelden we wedstrijden

lang daarna volgt dochterlief Karlijn. “Toen onze Rik bij de

tegen andere caféteams en verenigingen. We hadden een

F-jeugd van DESM ging spelen, ging ik graag mee kijken.

mooie groep, die bestond uit een prima mix van jongere

Zoals dat wel vaker gaat, zocht het team nog een leider.

en iets minder jongere spelers”, vertelt hij. Uiteindelijk

Ik heb aangegeven dat me dat wel leuk leek en daarmee

speelt Ton tweeëntwintig jaar lang met veel plezier bij dit

had ik meteen de kortste sollicitatieprocedure uit mijn

team. “Ik ben zelfs all-time topscorer. Een titel die ze me

carrière doorlopen.” Naast het leiderschap begint Ton de

niet meer afpakken”, lacht hij, “want het café sloot twee

jonge voetballers training te geven en helpt hij uit bij het

jaar geleden haar deuren.” Ton zorgt er in die periode

regelen van allerhande zaken bij toernooien en activitei-

tevens voor dat er wedstrijden op het programma staan

ten. “Ik was ongeveer een half jaar bij de club bezig, toen

Naast al deze bezigheden wordt Ton jeugdcoördinator,
contactpersoon voor de KNVB Winterzaalcompetitie voor
de jeugd en ziet hij hoe ook dochter Karlijn een passie voor de balsport ontwikkelt. “Samen met een aantal
vriendinnen namen ze in 2014 deel aan het Straatvoetbaltoernooi. Ze speelden zelfs de finale”, glundert hij.
Dit team legde de grondslag voor de oprichting van een
meisjesteam bij DESM. Samen met Mat Swagten nam Ton
de trainingen en het leiderschap van dit team voor zijn
rekening (naast al zijn andere taken, red.).
Tegenwoordig is Ton gestopt als coördinator van de
jeugd, maar zijn overige bezigheden voert hij nog altijd
met verve uit. Of dat nu als trainer/leider van JO 17-2,
invaltrainer en -scheidsrechter bij de dames en de mini’s,
Jacques Rademakers plotseling voor de deur stond. Of ik

speler bij VE 35+1 of lid van allerhande organiserende

lid wilde worden van de Jeugdcommissie”, vertelt hij, nog

commissies is, de club kan altijd een beroep op hem

steeds enigszins verbaasd. In die tijd ging hij nog elke za-

doen. In al zijn jaren bij DESM is Ton een onmisbare

terdag op en neer naar Beek en Donk. “In de ochtend ging

schakel geworden. “Van dat meer tijd thuis zijn is dan ook

ik met het team van mijn zoon mee, rond het middaguur

niets terechtgekomen”, laat Nicole weten. “Zijn bed staat

reed ik richting Brabant om met de jongens van ‘t Huuks-

zo’n beetje op de club!”

ke aan te treden.” Door dit drukke schema is Ton haast
elke zaterdag de hele dag van huis. In goed overleg met

“Voor mij staat DESM synoniem voor gezelligheid”, legt

Nicole (het geheim van een goed huwelijk etc.) besluit hij

Ton uit. “Voor clubgevoel en gedeelde interesse bij jong

te stoppen met het cafévoetbal, zodat hij meer tijd thuis

en oud. Er is hart voor de club en mensen zijn er voor

kan doorbrengen. Hij wordt lid van de veteranen en, zoals

elkaar. Jongeren willen dingen voor de club doen en

eerder vermeld, van de Jeugdcommissie van DESM.

krijgen deze kans ook. Zo blijf je als vereniging gezond en
leg je de basis voor de toekomst. Dit is een club waar ik bij

“Op dat moment, in 2012, is het spreekwoordelijke bal-

wil horen en me met liefde en plezier voor inzet.”

letje echt gaan rollen. Ik bezocht elke vergadering en ging

Deze inzet is niet onopgemerkt gebleven en resulteerde

samen met anderen het E- en F-toernooi organiseren.” In

in 2017 tot zijn uitverkiezing tot “Moeësdiêker van het

de winter werd het befaamde Chocomeltoernooi ge-

jaar”. Voor niemand een verrassing, behalve voor Ton zelf.

houden en ook hier sloot Ton zich aan bij de organisatie.
“Uit het in goede banen leiden van deze toernooien haal

“Toen ik op de feestavond onze voorzitter hoorde praten,

ik veel genoegdoening. Ik houd de aanvragen bij in een

kwamen enkele zaken me wel erg bekend voor. Dat mij

bestand en zet deze uit binnen de vereniging. Daarnaast

uiteindelijk deze eer ten deel viel, zal ik nooit vergeten.

verzorgen we als club elk jaar het Chocomeltoernooi. Het

Misschien ben ik zelfs de eerste Brabander die deze titel

is prachtig om te zien hoeveel plezier de jeugd op dat

mocht dragen.”

soort dagen beleeft; daar doe je het aan het eind van de
dag allemaal voor”, vertelt hij gepassioneerd.

Over een geslaagde inburgering gesproken!

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!

PRESTATIES SENIOREN
De gepubliceerde uitslagen op onze site en social
media kanalen gaven vaak geen reden tot gejuich.
Slechts enkele teams doen het prima. Voor sommige
teams wordt de tweede helft nog een pittige klus.

Ons eerste elftal staat op de laatste plek. Teveel wedstrijden werden verloren, waardoor het vertrouwen steeds
meer verdween. Hoe vaak keken we al na enkele minuten
tegen een achterstand aan? We weten hoe lastig het is
voor onze voorwaartsen om te scoren en we waren tot
dusverre niet in staat om achter de gelederen gesloten te
houden. Toch is er kwaliteit voldoende om in deze klasse

Het vierde team verkeert ook in het rechterrijtje. De start

goed mee te doen. De wedstrijden tegen ODA, Neerkan-

was goed, maar in de laatste wedstrijden kwam de terug-

dia en koploper Cranendonck toonden aan dat we best

val. Waar het aan ligt? Veel afmeldingen? Toch zorgden de

wat in onze mars hebben. Het zit vaak ook niet mee. De

laatste wedstrijden vlak voor de wintertop voor een posi-

spelers doen erg hun best, maar belangrijker is het om

tieve afsluiting. Het vijfde is Herbstmeister. Dit team staat

punten te gaan behalen. Het vertrouwen terug te winnen.

fier bovenaan. Mede-koploper RKVB werd thuis verslagen,

Dat moet gebeuren met een goede teamgeest. Op het

maar blijft samen met Merefeldia op de loer liggen.

moment van schrijven moesten er nog twee wedstrijden

Op naar dat kampioenschap in 2020 mannen; succes!

voor de winterstop worden afgewerkt. Thuis tegen SSE en

Ons zesde elftal staat op een goede plek in het linkerrijtje.

uit tegen Grashoek. Hopelijk geven deze de burger moed.

Een prima prestatie. Jammer was het dat ze van koploper
RKSVV nipt verloren, anders was er de (verdiende) aanslui-

Het tweede doet het redelijk goed. Ze hebben een plek

ting geweest.

bemachtigd in de middenmoot. Veel teams zijn in deze
klasse aan elkaar gewaagd. Er is weinig krachtsverschil.

De dames staan fier bovenaan en mogen zich Winterkam-

Zo behaalden onze jongens tegen Caesar een verdien-

pioen noemen. De topper uit tegen RKVB eindigde in een

stelijk gelijkspel. De uitdaging is en blijft om wekelijks te

gelijkspel. Vlak voor de winterstop moest nog een andere

presteren, want deze stand biedt mogelijkheden om de

belangrijke wedstrijd gespeeld worden. Uit tegen Veritas

weg naar boven in te slaan. Maar, het kan ook andersom

werd verdiend met 0-3 gewonnen. Dat kan dus in 2020

gebeuren. Een mooie uitdaging voor ons jeugdige team

voor een gezellig feestje gaan zorgen.

dat een fris en enthousiast spelletje op de mat weet te
leggen. De laatste wedstrijd voor de winterstop tegen

Onze veteranen sprokkelen puntjes, maar dat blijven er

de Ster toonde dat (zeker voor de rust) aan. Drie punten

erg weinig. VE1 doet het iets beter, maar VE2 bleef op

leverde het op.

1 puntje steken tot nu toe. Misschien toch noodzakelijk

De lagere teams doen het over het algemeen goed. Ons

dat meer spelers gebruik gaan maken van de trainingen

derde elftal heeft het wat moeilijker, alhoewel onze jon-

op de donderdagavond? “Ton maakt spelers beter”, zegt

gens na een heel moeizame start toch punten wist te pak-

Cees. Dus zorg dat je erbij bent, dan stromen de punten

ken. De vele 2e teams en ook de nodige tegenstanders uit

in 2020 binnen. Kampioen blijven de veteranen trouwens

het Brabantse land vereisen wekelijkse strijd.

wel in de 3e helft!

www.enro-energy.nl

Uitdagende technische vacatures!

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

PRESTATIES JEUGDTEAMS
De resultaten bij de meeste van onze jeugdteams

teams deden goed hun best, dus zijn we benieuwd wat

waren in deze eerste seizoenshelft niet zo best. Teams

de wedstrijden na de winterstop ons gaan brengen.

waren te hoog ingedeeld, waardoor de onderlinge
krachtsverschillen te groot waren. Dat is uiteraard niet
goed voor het voetbalplezier en motiveert niet. Ver-

GROTE CLUBACTIE

liezen hoort bij de sport, maar je moet wel het gevoel

De opbrengst van de Grote clubactie was dit jaar een

houden dat je een kans hebt. Een aantal teams krijgen

grote tegenvaller. In vergelijking met 2018 werden dit

een andere indeling, dus kan het na de winterpauze

jaar slechts de helft van het aantal loten verkocht. Alle

alleen maar beter worden.

moeite was er gedaan om er een succes van te maken.
De spullen werden op tijd uitgedeeld, maar de respons
van de meeste teams was minimaal. Een groot aantal spe-

De hoog ingedeelde teams JO19-1, JO17-1 en JO13-1

lers/speelsters was niet gemotiveerd om er samen met de

konden in hun afdeling geen vuist maken. Soms waren

leiding voor te gaan, waardoor het resultaat tegenviel.

er hier ook duidelijke oorzaken voor aan te wijzen. Teveel
blessures kan je niet gebruiken bijvoorbeeld. Onze JO15-1

Gelukkig waren er ook spelers die er wel voor gingen.

deed het prima. Zij eindigden op een mooie 4e plek.

Zij deden hun best en werden op het Chocomeltoernooi

Een dikke pluim voor deze meisjes en jongens.

in het zonnetje gezet. Een pluim voor: Ruben van Riet

JO12-1 eindigde op een plek in de middenmoot.

(40 loten), Mees Heijmans (30 loten), Daan Pruymboom

JO11-1 deed het ook prima. Een 2e plek op de ranglijst

(26 loten), Esmee Kneepkens (23 loten) en Jesse Meusen

mag er zijn.

(19 loten). Kijk op www.clubactie.nl voor de trekking!

De JO19-2, JO17-2, JO15-2, en JO13-2 deden het redelijk.
JO13-2 was in een moeilijke klasse ingedeeld. Ook JO17-2

JO8-1 kampioen

eindigde in de onderste regionen. JO19-2 en JO15-2

Onder leiding van hun trainers Angelo, Dennis en Johan

deden het beter. Beiden behaalden een stevige plek in

draaiden ze een superseizoen. Op zaterdag 6 december

de middenmoot. Van de jongste teams wordt geen stand

werd het kampioenschap behaald tegen SHH. Een dikke

bijgehouden. Maar, als je alles wint ben je kampioen en

pluim voor Tigo, Dylan, Robin, Julian, Amine, Daan en

dat mag je vieren. Dat gebeurde met JO8-1. De overige

Sem. Proficiat!

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

WINTERPROGRAMMA
Onderstaande activiteiten staan bij de senioren voor
de komende maanden gepland. Niet alles kon op het
moment van schrijven al worden ingevuld. Het is dus
mogelijk dat er nog wijzigingen of aanvullingen zijn.
Raadpleeg daarom onze website regelmatig voor de
actuele stand van zaken. Bovendien is ook niet te voorspellen wat de weergoden voor ons in petto hebben…
Zaterdag 4 januari: Nieuwjaarsreceptie
Dinsdag 7 januari: Start trainingen selectie
Zondag 12 januari: Toernooi Weerter clubs (SV Laar)

ACTIVITEITENKALENDER 2020

Zondag 12 januari: 1e training voor de dames
Maandag 13 januari: Start trainingen enkele jeugdteams

•

Zaterdag 4 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 17 / zaterdag 18 januari: Trainingsweekend dames

met bekendmaking van het programma van

Zondag 19 januari: 12.00 DESM – Brevendia

ons 75-jarig jubileum

Dinsdag 21 januari: 20.00 DESM – GKC-RKHVC

•

Vrijdag 14 februari 2020 Moeësdiêkbal

Vrijdag 24 januari: Training team 3 tot en met team 6

•

Zaterdag 4 april 2020 Walking dinner

Zondag 26 januari: Ondo – DESM (competitie)

•

Vrijdag 5 juni 2020 t/m zondag 14 juni 2020

Zondag 2 februari: Start competitie voor alle teams

Feestweek 75 jaar DESM

Zondag 1 maart: 12.00 DESM – SVC (oefenwedstrijd)
Zondag 1 maart: FC ODA 35+1 – DESM 35+2 (competitie)

Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden via onze

Zondag 8 maart: Vervolg competitie voor alle teams

site bekend gemaakt.

Ontvang de waarde van uw
huis nu via WhatsApp!
App adres en foto’s naar 06 44 33 78 75

méér makelaar

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

desm jubileumbier: 'ne koekoek
Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van onze mooie
vereniging heeft DESM i.s.m. de Weerter Stadsbouwerij
De Brouwschuur een eigen bier laten brouwen met de
toepasselijke naam ''ne Koekoek'.
Enkele maanden geleden werden de eerste plannen voor
dit bier gesmeed en werd door een aantal leden een plan
van aanpak opgezet. Belangrijkste onderdeel in dit plan
van aanpak: het proeven van verschillende soorten bier.
Na diverse smaaktests werd een weloverwegen keuze gemaakt. Onze 'Koekoek' is een lekker, pittig witbier geworden met een alcoholpercentage van 5,4 %. Eind oktober
kon het het brouwproces van start en op 5 december
zijn bij de Brouwschuur de eerste flessen gebotteld en de
fusten gevuld. Voor de flessen is een geheel eigen etiket
ontworpen en er zijn bijpassende glazen met opdruk
gemaakt. Weten hoe ''ne Koekoek' smaakt? Kom dan op
4 januari naar de nieuwjaarsreceptie in onze Hoeëskamer.
Daar zal het bier voor het eerst geschonken worden!

GESLAAGDE EHBO-BIJEENKOMST

NIEUWS VAN DE SPONSORCOMMISSIE

Op dinsdag 29 oktober werd er door onze commissie

Beste sponsoren en begunstigers van DESM, het nieuwe

Medische Zaken (William Notté, Joost Philipsen en

jaar komt eraan en dat is een jubileumjaar. DESM bestaat

Jan Lenders) een EHBO- en AED-avond georganiseerd.

volgend jaar 75 jaar. Wij zijn er trots op dat we jullie als

Op de voetbalvelden gebeuren wekelijks ongelukjes,

sponsoren en begunstigers aan onze club hebben weten

waarbij spelers al dan niet (ernstig) geblesseerd raken.

te binden. In het jubileumjaar willen we jullie dan ook

Wat moet je doen? Wat niet? Wat is er precies gebeurd?

extra in het zonnetje zetten en bij diverse jubileum-

Wanneer moet je de ambulance bellen? Hoe gebruik ik de

activiteiten betrekken. Daarover na 1 januari meer.

AED? Allemaal vragen, die op deze zeer leerzame avond
aan de orde kwamen tijdens de goede presentatie van

Wij bedanken jullie tenslotte hartelijk voor de steun in het

William. De verantwoordelijken op de zaterdag en zon-

afgelopen jaar en wensen jullie fijne feestdagen en een

dag (coaches, begeleiders) waren uitgenodigd. Jammer

geweldig 2020!

was het dat de belangstelling minimaal was. Alle aanwezigen vonden het een zeer interessante en noodzakelijke
bijeenkomst. Absoluut goed om nog vaker te herhalen,
zodat een steeds grotere groep mensen weet hoe te handelen in dergelijke situaties. William en de andere leden
van de werkgroep: bedankt voor de presentatie!

Uw voetbalspeciaalzaak!

Kerkstraat 40 Weert • T (0495) 53 36 43
www.voorverfenwonen-harryphilips.nl

Biest 55a, 6001 AP Weert
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

Cafetaria
Cateringservice

“De Köster”

Maasstraat 46 Weert | www.tramhaltweert.nl

• ROLLUIKEN
• ZONWERING
• RAAMDECORATIE
• HORREN
• TERRASOVERKAPPINGEN
• GARAGEDEUREN

Kruisstraat 7 Weert • Telefoon 0495 537333

www.frituredekoster.nl

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

Wist u dat…

…in ons jaarverslag stond dat er in het afgelopen
seizoen 710 wedstrijden werden gespeeld? De meeste
tegen Laar. Van de thuiswedstrijden werd 44% gewonnen.

...er in de 2e helft van de wedstrijd tegen Cranen-

Van de uitwedstrijden 39%. Leuke feiten toch?

donck op enig moment maar liefst 8 spelers, die vorig
seizoen nog A-speler waren, in het veld stonden?

…we al vaker hoorden dat er geen sportaccommodatie is die zo keurig gepoetst wordt als de onze?

…zij het prima deden?

Die pluim geven we graag door aan de dames (en soms
ook een heer).

...John van Haarlem ons scheidsrechterskorps
komt versterken?

...er voor ons jubileumfeest volgend jaar al heel wat
vergaderingen en bijeenkomsten zijn afgewerkt?

…Michael M. is gevraagd bij het Weerter

De werkgroep is enthousiast bezig en presenteert op

Mannenkoor? Ze zochten nog een bariton.

onze nieuwjaarsinstuif van zaterdag 4 januari een uitnodigend en ambitieus programma. Zorg dat je er bij bent!

…Cees eindelijk bij Sinterklaas op bezoek is geweest?
Beiden waren erg ontroerd.

...er op de jaarvergadering veel werd geapplaudiseerd? Maar er waren ook de nodige zorgen.

…er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de
pinautomaat in de kantine?

...het geweldig was om de foto’s van Alpe d’HuZes nog
eens allemaal te zien in onze Hoeëskamer? Dank Tom.

…de teller van ons ledenbestand op 1 september 2019
op 595 stond?

...Marc S. bij VE-2 tijdens de jaarlijkse feestavond de
oeuvre-prijs (zijnde de gouden voetbalschoenen)

…onze JO17-1 een heel moeilijke eerste competitiehelft afwerkte? Toch lukte het dit team om in de laatste
wedstrijd voor de winterstop het eerste puntje binnen te
halen. De aanhouder wint.
…er ook volgend jaar een (of twee) werkavonden
worden ingepland op onze accommodatie?

uitgereikt kreeg? Een emotioneel moment.

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.

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert
Tel.: (0495) 454 444
Fax: (0495) 454 445
www.smitsvandenbroek.nl
Weert | Curaçao

