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VOORWoord
Het seizoen 2017-2018 zit er alweer op. Er zijn nog

op het verlanglijstje voor het nieuwe seizoen. Het aantal

enkele afsluitende activiteiten en dan wordt het even

teams neemt toe en dat betekent dat er nog meer men-

rustig aan de Kaaskampweg. Een noodzakelijke rust

sen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de wedstrijden

voor alle actievelingen binnen en buiten de lijnen

goed verlopen. Intussen blijft de KNVB nieuwe initiatie-

om de accu weer op te laden voor een nieuw seizoen.

ven ontplooien om het voetbal aantrekkelijker te maken.

Het is weer snel augustus en dan moeten we er weer

Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wedstrijdvormen bij de

klaar voor zijn. Het afgelopen seizoen stond uiter-

jeugd. Of dit allemaal geslaagd genoemd kan worden?

aard in het teken van de degradatie van ons 1e elftal.

Een zorgpunt hierbij is de rol van de vrijwilliger.

Geen enkele wedstrijd gewonnen in een heel seizoen.

Wat de voetbalorganisatie wil is allemaal leuk en aardig;

Dit hadden we niet eerder meegemaakt in onze rijke

het is gemakkelijk om allerlei zaken te veranderen.

historie. Normaliter zaait een dergelijk gebeuren veel

Maar, bij elke vereniging zijn het de vrijwilligers die deze

onrust. Bij DESM werd de situatie op een goede wijze

veranderingen moeten uitvoeren. En deze vrijwilligers

in de winterperiode bekeken en vervolgens werd er

willen ook hun rustmomenten. Een stevige evaluatie is

actie ondernomen. Eigen clubmensen stonden op en

belangrijk en noodzakelijk. Een andere wedstrijdkalen-

verdeelden de taken. Op deze manier bleef de rust

der zorgt voor onrust. Naar feestdagen werd niet meer

binnen de selectie aanwezig. Ons eerste deed haar

gekeken. Zelfs in de vakanties worden programma’s vast-

best, maar we kwamen dit seizoen kwaliteit tekort

gesteld. Dat zorgde voor veel ruis op de programma-lijn.

om ons te handhaven. Aan het trainingsbezoek en de
inzet tijdens de wedstrijden lag het niet. Steeds maar

We gaan in deze uitgave kort terug-, maar vooral vooruit-

weer lukte het net niet. Geluk konden we niet afdwin-

blikken. Natuurlijk is er ook bestuurlijk nieuws, met vooral

gen. We doen dus een stapje terug en starten opnieuw

aandacht voor de noodzakelijke contributieverhoging

in de 4e klasse.

en voor een goed privacybeleid waar elke club mee te
maken krijgt.

Ons 2e elftal deed het daarentegen geweldig goed

De redactie wenst iedereen alvast een heerlijke vakantie-

in hun klasse. De jongens bereikten dik verdiend de

periode toe. Alle bestuurders/commissies heel veel succes

nacompetitie. Veritas bleek echter een maatje te groot.

met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.
Geniet van je vrije tijd, zodat we ergens in augustus weer

Onze club is nog steeds groeiende, zowel bij de jeugd

zin hebben in een frisse start van een nieuw voetbal-

als bij de senioren. Ook het damesteam keert terug. Voor

seizoen. En bedenk in de tussentijd wat jij voor DESM

onze vereniging dus weer een stevige uitdaging om alles

kunt betekenen. Ons volgende clubblad verschijnt eind

voor het nieuwe seizoen goed te organiseren. Dit seizoen

september/begin oktober. Blijf ons in de tussentijd volgen

is het gelukt om alles in goede banen te leiden, maar we

via de website en onze Facebookpagina.

moeten blijven investeren in het werven van voldoende
vrijwilligers. Er worden mensen gezocht voor de begeleiding bij de jeugdteams en de begeleiding bij de seniorenteams. Verder zoeken we (assistent-) scheidsrechters,
hulp bij de zaterdagdienst bij de jeugd en kantinemedewerkers. Met name de scheidsrechters staan hoog

VERHOGING contributie
Beste leden,

De nieuwe contributiegelden zijn:

Graag informeren wij jullie over het volgende. Zoals wij

Voor junioren t/m 14 jaar:

al in onze jaarvergadering hebben aangekondigd hebben

Voor junioren van 15 t/m 18 jaar: € 120,00 per jaar

wij te maken met stijgende kosten. Deze stijging komt

Voor senioren vanaf 19 jaar:

€ 168,00 per jaar

vooral door verhoogde kosten vanuit de gemeente van

Voor vrouwen 30+ : 		

€ 84,00 per jaar

€ 4.500,- voor het gebruik van onze accommodatie en

Voor steunende leden blijft dit

€ 50,00 per jaar

€ 108,00 per jaar

velden. Om een financieel gezonde vereniging te kunnen
blijven zijn we hierdoor genoodzaakt om de contributie

Wij hopen op jullie begrip in deze.

te verhogen. Dit hebben we, zoals al eerder vermeld, in de
jaarvergadering voorgelegd en dit is door de algemene
ledenvergadering goedgekeurd. E.e.a. was nog afhanke-

Met vriendelijke groet,

lijk van de definitieve kostenverhoging van de gemeente.

Namens Dagelijks Bestuur VV DESM

Deze zijn iniddels duidelijk.De contributieverhoging zal
ingaan vanaf het komende seizoen 2018-2019.

Willeke Heijligers

Deze contributie wordt omstreeks augustus geïnd.

Secretaris VV DESM

Café de Stuiterbal
Oelemarkt 13
6001 ES Weert
Tel. 06 5186 0586
www.cafedestuiterbal.nl

BESTUURLIJK NIEUWS
Het seizoen is voor een groot gedeelte weer ten einde.

en trainers, zijn zich aan het voorbereiden op het nieuwe

Een roerig seizoen met toch wel enkele dieptepunten

seizoen voor de senioren. Je kunt hier denken aan de

- met name de degradatie van ons eerste elftal - maar,

indelingen, maar ook de agenda wordt langzamerhand

zoals het DESM betaamt, overheerst de gezelligheid

gevuld met oefenwedstrijden, bekerwedstrijden, extra

en onderlinge samenhang. Want winnen doen we sa-

trainingen, enzovoorts. Achter de schermen wordt hard

men, maar verliezen ook. Dat maakt DESM een unieke

gewerkt!

club en een warme familie.
Binnenkort zal er dan eindelijk gestart worden met het
plaatsen van de extra verlichting voor het kleine veldje
Naast de dieptepunten van ons eerste elftal, floreren

naast de kantine. We kunnen de aankomende winter dus

andere elftallen gelukkig wel. Ons tweede heeft in de

gebruik gaan maken van dit extra veldje. Dit zal vooral

promotiestrijd een paar mooie wedstrijden gestreden en

voor jeugdelftallen een toegevoegde waarde zijn.

gewonnen. Verlengingen, strafschoppen, alle spannende
elementen hebben we gehad. De finale op eigen terrein

Na het eindfeest zal het een tijdje rustig en stil worden op

werd verloren, maar desondanks hebben onze jongens

het sportveld. Iedereen kan gaan genieten van een mooie

een topprestatie geleverd!

zomer en de vakantie. Graag willen wij als bestuur alle
vrijwilligers hartelijk danken voor hun werk het afgelo-

Hoewel er bijna niet meer wordt getraind, er geen wed-

pen seizoen. We gaan er samen voor zorgen dat voor het

strijden meer zijn, maar enkel nog een toernooi hier en

nieuwe seizoen weer alle faciliteiten aanwezig zijn om er

daar, zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al

een gezellige, fijne, sportieve tijd van te maken. Dat doen

in volle gang. De jeugdcommissie is bezig met de enorme

we, zoals we dat bij DESM altijd doen, SAMEN.

uitdaging om volgend seizoen de indeling op een rijtje
te krijgen. Met de nieuwe speelvormen voor de jeugd is

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe.

dat een heel karwei. Ook de technische commissie, leiders

Rust goed uit en tot het volgend seizoen!

ook last van de

crisis?
koop snel een staatslot!

Prestaties SENIOREN
Prestatief gezien was het afgelopen seizoen geen

Ook bij ons derde was er weinig ruimte voor optimisme.

hoogvlieger. Met name de prestaties van ons 1e en 3e

Wekelijks krijg je te maken met 2e elftallen, die nog

elftal waren daar debet aan. Gelukkig waren er ook

volop trainen en er per sé voor willen gaan. Daar moet je

meevallers. Ons 2e elftal zorgde voor een evenwichtig

iets tegenover kunnen stellen, wil je kans maken. Hulde

en succesvol seizoen. Begeleiders en teams waren op

trouwens aan alle trainers en begeleiders, die zich bleven

een rustige en degelijke wijze bezig, hetgeen zorgde

inzetten.

voor rust, duidelijkheid en het ontstaan van een
goede teamgeest. Dit resulteerde uiteindelijk in een

Tot slot onze veteranen. Zowel de dames als de heren. De

goede plek bovenin en deelname aan de nacompeti-

veterinnen werkten op de vrijdag een onderlinge compe-

tie. Samen de neuzen dezelfde kant op weten te krij-

titie af met een leuk resultaat. Op de zondag moesten ons

gen en ervoor gaan is toch vaak de sleutel tot succes.

2 VE-teams volop aan de bak. Het werd voor beiden een
pittig seizoen. De krachtsverhoudingen bij de VE-teams
liggen nogal uit elkaar. Dit heeft vooral met de presta-

Een andere meevaller waren de prestaties van ons 4e en

tiedrift te maken. Teveel teams begrijpen niet dat vete-

5e team. Het waren TEAMS met een hoofdletter. Samen

ranenvoetbal recreatief moet zijn. Willen winnen mag,

zorgden de spelers voor een passende recreatieve instel-

maar dit gaat vaak ten koste van de andere partij. Willen

ling. Lekker trainen, er op een sportieve wijze samen voor

onze beide VE-teams hier een goed antwoord op kunnen

gaan tijdens de wedstrijden en nabuurten in onze hoeës-

geven dan moet je voor een goede aanvulling kunnen

kamer. Nauwelijks wanklanken. Zo hoort het. Een keurige

zorgen. Beide teams hebben verse krachten nodig. De

plek op de ranglijst was het resultaat.

KNVB zou kunnen helpen door bij de veteranenafdeling
de wedstrijdpunten niet op te vragen.

Ondanks het feit dat ons eerste en derde een moeilijk
seizoen beleefden, was het positief dat iedereen zijn

We gaan ons opmaken voor een nieuw seizoen met

uiterste best bleef doen. Het vertrouwen in een goede

nieuwe teams, een nieuwe trainer en de doorstroming

afloop was bij het eerste al snel verdwenen en dan duurt

van spelers. Benieuwd wat het gaat opleveren.

een seizoen lang.

Leukerstraat 84 Weert • Telefoon 0495 535269

www.jumboheerschap.nl

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

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

www.tullemans.nl

www.autohermanjacobs.nl

NIEUWS JEUGD
De laatste activiteiten van onze jeugd zitten er inmiddels op. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni werd er een
leuke afsluitingsactiviteit georganiseerd voor onze
jeugdteams. Het was een enerverend seizoen, met
enkele nieuwigheden zoals de start met nieuwe
wedstrijdvormen voor onze JO-9 teams en de digitalisering van het wedstrijdformulier. Door goede en
tijdige informatie van onze jeugdcommissie en een
goede ondersteuning op de zaterdag verliep alles
prima. Iedereen was snel gewend. De nieuwe wedstrijdvormen werden trouwens goed ontvangen.

Prestatief gezien deden onze jeugdteams het redelijk.

NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN

Na de winter waren de prestaties toch over de gehele linie
iets minder. We konden geen kampioenen begroeten.

Vanaf het komende seizoen worden de nieuwe wedstrijd-

De andere belangrijke doelstelling “plezier in het spel-

vormen verder ingevoerd in het amateurvoetbal.

letje” werd zeker waargemaakt. Langs deze weg willen we
de vele vrijwilligers (de mensen van de jeugdcommissie,

De pupillen onder de 10 gaan 6 tegen 6 wedstrijdjes

de zaterdagdienst, de kantinemedewerkers, de jeugdtrai-

spelen op een kwart veld. De pupillen onder de 11 en

ners en -begeleiders op de zaterdag en de scheidsrech-

onder de 12 pupillen gaan vanaf het nieuwe seizoen

ters) bedanken voor hun inzet voor de jeugd. De jeugd

8 tegen 8 wedstrijden spelen op een half veld. Door op

blijft jullie nodig hebben en we hopen in het nieuwe

Kleinere velden en in kleinere teams te spelen komt de

seizoen weer op jullie te mogen rekenen. Jammer was het

jeugd vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen,

dat ons JO-9/JO-11 toernooi niet kon doorgaan. Dit had

schieten, samenspelen en scoren. Dat verhoogt het

alles te maken met de gewijzigde voetbalkalender.

voetbalplezier.

Sharon VleeShouwerS
SchoonheidSSpecialiSte & pedicure

GelaatSbehandelinGen - pedicure - MaSSaGeS - harSen - Manicure

0652271080 - Shrnnnv@GMail.coM

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

Maastraat 14 Weert
0495 451 104

Sharon’s
Sharon’s Schoonheidssa
Sharon’S SchoonheidSSalon

voor Meer info www.facebook.coM/SvSalon

TEAMINDELING SEIZOEN 2018-2019
Bijzonder is het dat we vanaf het komende seizoen tot
en met de JO13 in jaargangen gaan voetballen. Inmiddels
heeft de jeugdcommissie al heel wat uurtjes vergaderd
om voor het nieuwe seizoen een goede indeling te maken. Het volgende seizoen wordt gestart met 20 teams:
• 2 x JO19 		

• 1 x JO11

• 2 x JO17 		

• 2 x JO10

• 3 x JO15 		

• 2 x JO9

• 2 x JO13 		

• 3 x JO8

• 1 x JO12 		

• de mini’s

De teamindeling voor het nieuwe seizoen wordt op 1 juli
aanstaande gepubliceerd op de website van DESM.
Alleen de namen van de spelers worden vermeld.
De leiders ontvangen de aanvullende gegevens van de
spelers voor aanvang van het nieuwe seizoen per email.

Startdag: zaterdag 25 augustus
Op zaterdag 25 augustus wordt wederom onze startdag
gehouden. Alle teams komen dan voor de eerste keer bij
elkaar. Noteer de datum alvast. De tijden worden tijdig
bekend gemaakt. De start van de competitie is gelijk
aan die van het vorige seizoen. Alle teams starten met
bekerwedstrijden. Deze vinden plaats op zaterdag 1, 8 en
15 september. De eerste competitiewedstrijd wordt op
zaterdag 22 september gespeeld.

Start trainingen
Vanaf maandag 27 augustus worden de trainingen voor
alle jeugdteams hervat. De teams in de A-categorie (JO191, JO17-1 en JO15-1) kunnen in overleg eerder starten.
Neem hiervoor contact op met de jeugdcommissie. Het
trainingsschema voor het nieuwe seizoen is in de maak;
binnenkort kunt u dit op de website terugvinden.

weg gingen runnen, verhuisden we dan ook automatisch
mee. "We rolden eigenlijk vanzelf de club in." Zelf hebben
de dames vroeger altijd gehandbald. Voetballen werd
door hun broers gedaan. “Ja, we hebben weleens een
keer meegedaan met een familietoernooi, maar verder
dan dat is onze voetbalcarrière nooit gekomen.”
Toen broers Remon en Johan bij het eerste gingen voetballen, waren ze steevast langs de lijn te vinden. Gezellig
een praatje makend met de andere supporters en uiter-

“DESM is familie.
Letterlijk.”
Interview met Ingrid van Dooren en Carin Jacobs

aard hun team gepassioneerd aanmoedigen. Dit doen ze
overigens nog steeds. De zondag staat in het teken van
“hun” club. ‘s Ochtends wordt er een kopje koffie gedronken in de kantine en vervolgens bekijken ze elke thuisen uitwedstrijd van onze hoofdmacht. Nooit vanaf een
tribune, “laat ons maar lekker staan!" Zo nu en dan pikken
ze nog een andere wedstrijd mee. Belangrijke wedstrijden van het tweede en af en toe van de A-jeugd. Door de

"DESM is altijd onderdeel van ons leven geweest",

jaren heen zijn de dames steeds meer betrokken geraakt

vertelt Ingrid. "Niet verwonderlijk natuurlijk, aange-

bij de club. “Vanzelfsprekend, want DESM is familie. Let-

zien het café van pap en mam vroeger dienst deed als

terlijk familie”, lachen ze.

clublokaal", voegt Carin toe. Vader Pierre en moeder
Driena namen het café, gelegen op de plaats waar

Wie goed rondkijkt, ziet dat er zich ieder weekend een

nu de Gamma ligt, over in 1963 van de ouders van

mini-reünie van de familie Moonen op ons sportpark

Driena. Vele memorabele voetbalzondagen begonnen

voltrekt. “De club heeft ons veel moois gebracht en dan

en eindigden bij Café Moonen-Scheepers. Vader Pierre

draag je graag je steentje bij. Zonder vrijwilligers sta je

werkte overdag bij Meulen Bouw, dus alle helpende

als vereniging nergens. De kracht van DESM zit hem in de

handjes waren welkom. "Van kleins af aan hielpen

wisselwerking tussen de club en haar leden. Een gezonde

we mee achter de bar. In feite zaten we eerder in het

clubcultuur, zoals wij die kennen, is onbetaalbaar.” Zowel

café dan op school", lachen de zussen. In die tijd deed

Carin als Ingrid stonden in de kantine achter de bar.

je dat zonder erbij na te denken. Het hoorde erbij en

Carin is hier nog steeds te vinden en bij drukte springt

er was altijd plaats voor gezelligheid of een goed ge-

Ingrid nog altijd bij. “Ik zeg er wel altijd bij dat ik alleen

sprek. Achter de bar vervul je tenslotte ook een beetje

de glazen spoel. Het drankenassortiment is inmiddels zo

de rol van amateur-psycholoog.

uitgebreid dat ik de prijslijst niet meer uit mijn hoofd ken”,
vertelt Ingrid met een knipoog. Zelf houdt ze zich bezig
met de was. Het hele seizoen (op een enkele week vakan-

Ingrid en Carin, beiden vijftig jaar en een beetje, groeiden

tie na, maar dan worden er duidelijke instructies voor de

op in een gezin met acht kinderen. “Pap en onze broers,

vervanging achtergelaten) draagt zij zorg voor de shirts,

Henny, Theo, Johan en Remon waren lid van DESM. Op

inloopshirts, broeken en sokken van de selectie. Een taak

het moment dat onze ouders de kantine op de Koekoeks-

waar Ingrid iedere zondag tot laat in de middag mee

bezig is. Naast de outfits van het eerste en het tweede

barbecue een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Elk jaar

worden de shirts van alle seniorenteams, de dames en de

is er een ander thema (we hebben een geheimhoudings-

A- en de B-jeugd vakkundig gewassen. Alles weer fris, net-

contract moeten tekenen, maar het belooft weer mooi

jes gevouwen en uiteraard op nummer gelegd, want “als

te worden, red.), zijn er mooie prijzen te winnen en zorgt

je iets doet, doe je het goed.” Een nette uitstraling mag

de enige echte DJ Marco voor de muzikale omlijsting van

niet worden onderschat.

het geheel

“Een leven
zonder DESM
kunnen we
ons moeilijk
voorstellen.”
“Voor ons is gezelligheid en samenzijn het
belangrijkste.” Ondanks het feit dat de tijden veranderd
zijn en de mensen minder blijven hangen na een wedstrijd, leeft dit gevoel bij DESM heel sterk. “De mensen
kennen elkaar. De eigen jeugd wordt gekoesterd en dat
betaalt zich uit. We hebben jongens zien opgroeien die
nu in het eerste spelen en de uitstroom naar andere
verenigingen is minimaal.” Verder prijzen Ingrid en Carin
Waar Ingrid af en toe meehelpt in de kantine, steekt Carin

de diverse activiteiten die door de club worden georgani-

haar zus graag een handje (of twee) toe bij de was.

seerd. Het Moeësdiêkbâl, de seizoensafsluiting en natuur-

“Mijn zus en ik zijn er altijd voor elkaar. Dit was vroeger al

lijk de feesten ter gelegenheid van de jubilea. Met name

zo. Of we nu samen naar de motorcross van onze echt-

het 60-jarig jubileum van DESM hebben ze als een onver-

genoten (Herman Jacobs en Bert van Dooren) gingen

getelijk hoogtepunt ervaren. “Fijn dat we dit samen met

kijken of bij DESM te vinden waren. Ingrid en ik zijn een

mam hebben mogen vieren”, klinkt het in koor. Uiteraard

perfect team.” Buiten de vereniging zoeken ze elkaar ook

werden bij die gelegenheid de handen uit de mouwen

elke dag op. “We hebben sowieso een hele hechte familie.

gestoken. De zussen laten doorschemeren dat ze ook in

Vroeger gingen we elke zaterdagmorgen koffie drinken

de toekomst bij onze vereniging betrokken willen blijven.

bij mam. Nu zij er niet meer is, zitten we met een aantal

“Een leven zonder DESM kunnen we ons moeilijk voorstel-

broers en zussen samen bij Ingrid. Zij zorgt voor de koffie,

len.” Dat gevoel is wederzijds, als club zijn we dankbaar

ik neem de vlaai mee.” Daarnaast is de grote familie-

voor alles wat Ingrid en Carin voor ons betekenen!

DHZgarage.com
Autoservice van a tot z

Meetbaar beter!

DHZgarage.com

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

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!

kort nieuws
Geen promotie van ons 2e elftal

Beterschap

Het is ons 2e elftal niet gelukt om te promoveren naar

Op dit moment is onze voorzitter in afwachting van een

de 1e klasse. Na de twee gewonnen wedstrijden in het

hartoperatie. Na een korte periode van zich “niet lekker”

uiterste zuiden van onze provincie (Eysden en Bocholtz)

voelen, kwam hij in het ziekenhuis terecht, alwaar werd

was op zondag 17 juni de beslissende pot thuis tegen

geconstateerd dat er verstoppingen waren.

Veritas. Het was druk op ons sportpark. Het lukte onze
jongens niet om dit keer te winnen. De tegenstander

Hugo heeft er alle vertrouwen dat hij met succes wordt

was beter en won uiteindelijk deze wedstrijd met 3-1.

geholpen en dat dan zijn revalidatie kan beginnen.

Uiteraard was dit voor spelers en begeleiding een tegen-

We wensen Hugo beterschap en een snel herstel toe!

valler. Samen hebben ze er alles aan gedaan om deze prijs
binnen te halen. Na het verwerken van de teleurstelling
kwam het realisme snel terug en werd het seizoen samen
op een gezellige wijze afgesloten. Nogmaals een pluim
voor allen voor dit goede seizoen. Even uitrusten en het
volgende seizoen opnieuw aan de bak. Spelers die een
stapje terug gaan doen naar de lagere teams: veel voetbalplezier.

Start trainingen en oefenprogramma
Allereerst gaan we genieten van een welverdiende
vakantie, maar onderstaand alvast de belangrijkste info
voor onze selectie ter voorbereiding op het nieuwe
seizoen. Wat de lagere teams betreft verwijzen we graag
naar onze site. Het complete oefenprogramma kan je op
onze site terugvinden (wedstrijden > oefenprogramma).
•

Zondag 12 augustus om 11.00 uur starten de selectie
en de dames met de trainingen.

•

Zondag 19 augustus is er voor de selectie een
trainingsdag.
Trainingen zijn op de dinsdag- en donderdagavond

Jeugdsecretariaat

vanaf 12 augustus.

Al langere tijd gaf Cor Scheepers aan dat hij het wedstrijd-

Dinsdag 21 augustus is de eerste oefenwedstrijd

secretariaat van de jeugdteams graag wilde overdragen

thuis tegen Oranje Blauw.

aan een opvolger. Het was even zoeken, maar er zijn twee

•

Zaterdag 25 augustus spelen we tegen Obbicht uit.

opvolgers gevonden. Met ingang van het nieuwe seizoen

•

Enkele oefenwedstrijden worden nog ingevuld.

zullen Rogier Tans en Lauran van den Bogaart dit karwei

•

Bekerwedstrijden zijn er voor het 1e en het 2e op

gaan overnemen. Uiteraard worden ze door Cor goed

zondag 2, 9 en 16 september.

ingewerkt. We wensen beiden veel succes toe met deze

De competitie start voor alle teams op 23 september.

belangrijke organisatorische taak.

•
•

•

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

kort nieuws
clubkampioen

Bier- en wijnproeverij

Een nieuw idee. Ieder team van onze club kreeg punten

In mei werd voor de tweede keer een bier- enwijnproeve-

voor elke gespeelde wedstrijd. Van deze punten werd

rij gehouden in onze 'Hoeëskamer'. Het werd een succes.

over het gehele seizoen een stand bijgehouden. Tot en

Een 50-tal aanwezigen genoten zichtbaar van alle lek-

met 27 mei zijn de standen bijgewerkt. Het ziet er naar

kernijen en de sfeer op deze avond. Gekozen was voor vijf

uit dat ons 2e elftal met de eer gaat strijken. Daarnaast

verschillende bier- en wijnsoorten. Bij elke afdronk werd

scoorden het vierde team en de veterinnen prima en

door Annie een heerlijk bijpassend gerechtje geserveerd.

belandden op de 2e plek.

Het was voor de fijnproevers genieten geblazen, lekker
zittend en keuvelend aan de tafel. Wijn- en bierkenner

Topscoorster werd Linda van Dooren met 13 goals. Davey

Tim verduidelijkte elke afdronk op een specialistische

van Ratingen en Joeri Steen vonden 12 keer het netje.

manier. Dank aan allen die deze avond mogelijk maakten

Paul Vaessen scoorde opmerkelijk genoeg min 1…

en die ons lieten genieten. Tot 2019!

Fairplay
Ons 1e elftal is op een 10e plek geëindigd in de alarmpoint fairplay competitie. Dit is een stand die jaarlijks
wordt bijgehouden door de scheidsrechtersvereniging.
Het aantal gele en rode kaarten is daarbij de graadmeter.

walking football
Op 26 mei werd er een introductiebijeenkomst gehouden
op de sportvelden van FC Oda. Walking Football is een
initiatief speciaal bedoeld voor 60-plussers om actief met
voetbal bezig te zijn en te blijven. Deze wedstrijdvorm
wordt gespeeld op een kwart speelveld. Er wordt niet
gerend, de bal moet laag gehouden worden en slidings
zijn niet toegestaan. Op deze wijze kunnen de ouderen
nog lang aan de slag. Uiteraard is daarnaast het sociale
aspect (elkaar ontmoeten en de derde helft) een doel.

Onderhoud velden

Als er leden zijn die interesse hebben, kunnen ze infor-

In de vakantieperiode krijgen alle velden een onder-

matie verkrijgen via info@svlaar.nl

houdsbeurt. Het kunstgrasveld krijgt een behandeling,
waarbij al het vuil wordt verwijderd. De rubberen korrels
worden “opgeborsteld”, op plekken aangevuld en de

Rabobank clubkas campagne

grasvelden worden doorgezaaid. In de rustige periode

Deze actie bracht voor onze club 580 euro op. Dank aan

krijgen met name de grasvelden de kans om te herstel-

alle leden van de Rabobank die hun stem aan onze club

len. Deze zullen daarom tot medio / eind augustus niet

hebben gegeven.

gebruikt mogen worden.
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4 - 6003 DG Weert
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040 - 283 60 43 cor @ coppelmans.com
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kort nieuws
contributie

seizoensafsluiting

Zodra alle gegevens voor de nieuwe ledenlijst up-to-date

Op zaterdag 23 juni was de traditionele seizoensafsluiting

en compleet zijn, wordt de contributie geïnd. Voor het

op ons sportcomplex en in onze kantine. Onze jeugd-

nieuwe seizoen is de contributie verhoogd. Zie hiervoor

teams kregen een speciaal programma aangeboden.

de informatie van het bestuur. De inning van de contributie vindt voor het gehele seizoen plaats. Dat gebeurt in

Voor de senioren was er als voorprogramma een wed-

de maanden juli en augustus. Tijdens het seizoen wordt

strijd tussen ons huidige 1e en het kampioenselftal van

de contributie niet teruggestort (bijvoorbeeld als iemand

2007-2008. Op deze afsluitende feestavond werden ook

tussentijds stopt). Elk lid is er zelf verantwoordelijk voor

enkele prijzen en eretekens uitgereikt. Tot Moeësdiêker

dat de contributie geïnd kan worden. Is het machtigings-

van het jaar werd benoemd onze oud-penningmeester en

formulier correct ingevuld? Is er niets veranderd aan het

(nog steeds) onze “kassa-man” Jos Verheyden. Jos bete-

rekeningnummer? Voldoende saldo? We rekenen erop

kent veel voor onze club. Jarenlang heeft hij gewaakt over

dat alle leden hieraan zullen meewerken. De inning van

onze centen. Dat deed hij accuraat en zeer betrokken. Hij

de contributie is een hele klus en wordt door een vrijwil-

was trots op zijn club en nog steeds is hij bij de thuiswed-

liger gedaan.

strijden bij onze kassa paraat.
Supporter van het jaar werd Truus Schmidt. Truus is elke
zondag een trouwe supporter van onze jongens. Samen
met man Peter ondersteunt ze ons eerste elftal bij de
thuis- en uitwedstrijden en geniet ze van de gezelligheid
na afloop.

Scheidsrechters: hard nodig!
In het nieuwe seizoen starten we met enkele extra
seniorenelftallen. Ook bij de jeugd blijft de groei bestaan.
Dat betekent dat er voor het nieuwe seizoen (met name
voor de zondag) voldoende leidsmannen of - vrouwen
nodig zijn om alle wedstrijden goed te begeleiden.
De jeugdwedstrijden werden dit seizoen bij toerbeurt
weer door een team geadopteerd. Dat verliep goed.
Verbeterpunten blijven er altijd. Dank aan alle mensen
die wekelijks klaar stonden. Voor het nieuwe seizoen
streven we ernaar om het vaste korps van scheidsrechters
met enkele mensen uit te breiden. Denk er eens over na
en neem contact op met Cor Scheepers.

UITZENDEN | DETACHEREN
PAYROLL | WERVING & SELECTIE

Bassin 15
6001 GZ WEERT
t 0495 583358
weert@mainwork.nl

Fellenoord 218, unit 4.7
5611 ZC EINDHOVEN
t 040 3034670
eindhoven@mainwork.nl

WWW.MAINWORK.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

nieuws van onze sponsorcommissie
sponsoruitstapje

Oproep

Op 7 april hebben we met zo'n 40 sponsoren en

De sponsorcommissie wil het aantal sponsoren en

begunstigers de wedstrijd Mönchengladbach –

begunstigers graag uitbreiden. Onze leden kunnen

Hertha BSC bezocht. Het was een prachtige dag met

daarbij prima helpen. Als club hebben we vele sponsor-

goed weer. Bij aankomst konden we al genieten van

mogelijkheden. Shirtsponsoring, reclamebord, reclame

een geweldige sfeer rondom, en later in, het stadion.

op de sponsormast en een advertentie in het clubblad
behoren tot de mogelijkheden. Mooie exposure tegen

Er was voor en na de wedstrijd voldoende tijd om te

gunstige voorwaarden! Kent u iemand die onze club

genieten van een overvloed aan “bier und wurst”.

wil steunen? Neem dan contact op met onze sponsor-

Deze enerverende middag hebben we afgesloten

commissie!

met een hapje en drankje in onze eigen kantine.
Al met al een zeer geslaagd evenement, dat zeker
voor herhaling vatbaar is!

Nieuwe shirtsponsor
Het nieuwe derde team (dat er in het nieuwe seizoen
komt) gaat gesponsord worden door Spinesport

Dank

rugexperts & sportfysiotherapie. Kevin Soeters is de

Alle sponsoren en begunstigers wederom bedankt voor

drijvende kracht achter de vestiging in Weert, aan de

jullie steun in het afgelopen seizoen!

Roermondseweg 19 in Weert. Spinesport bedankt!

Uw voetbalspeciaalzaak!

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...
…het ons gelukt is om ervoor te zorgen dat we vanaf

…onze Ton Boelaars onlangs tegen FC Oda zijn

het aankomende seizoen weer actief zijn met een

allerlaatste competitiewedstrijd heeft gespeeld?

damesteam in de competitie?

Onder luid applaus is hij daar als één van de meest

Een groep van 17 dames heeft het afgelopen seizoen

succesvolle Weerter voetballers aller tijden van het veld

getraind op de dinsdagavond en zelfs enkele oefenwed-

gegaan. Voorafgaand aan deze wedstrijd roemde analist

strijden gespeeld. Het team is grotendeels samengesteld

Paul Vaessen de voetbalkwaliteiten van Ton. Als klein

uit leden die vanuit onze jeugdafdeling doorstromen en

menneke ging Paul vaak kijken naar Ton, toen nog actief

zal onder leiding komen te staan van William Voncken.

bij Wilhelmina ’08. Bijgaand een oude krantenfoto met

De begeleiding wordt verder compleet gemaakt door

Ton in actie. Rechts van hem achter de boarding staat een

Peggy en Maaike Peeters en Nicole Senden. Het team kan

kleine Paul zijn idool te bewonderen.

nog enige aanvulling gebruiken, dus er zijn nog enkele
dames van harte welkom!
…er vanaf het nieuwe seizoen twee extra seniorenteams te zien zullen zijn op de velden van sportpark
De Moeësdiêk?
Een team zal gevormd worden door een 7-tal A-spelers,
die de stap naar de senioren moeten maken, aangevuld
met vrienden en bekenden. Eugene Frenken en Kick
Jacobs zullen dit team gaan begeleiden. Het andere team
zal grotendeels gaan bestaan uit DESM-spelers die
12-13 jaar geleden samen in de A-jeugd speelden.
Vanuit de selectie, de lagere elftallen of door middel

…vele jeugdleden van onze club in de afgelopen

van een terugkeer op het oude “Moeësdiêk nest” zullen

maand de uitslag kregen van hun afgelegde examen

zij deel gaan nemen aan de competitie. Kartrekkers

in het voortgezet onderwijs?

Perry Smits en Ralph Wulms zullen als speler-leider gaan

We feliciteren alle geslaagden met het behalen van hun

fungeren voor dit team. We wensen beide teams veel

diploma. Geniet van je vakantie en van de vele feestjes

spelplezier en succes!

om dit succes te vieren.
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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

