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VOORWOORD 

 
Beste speler, 

 

Met gepaste trots kunnen wij je meedelen dat je voor het seizoen 2018-2019 bent geselecteerd als 

geregistreerd lid van de lagere elftallen, de veteranen, de dames of de veterinnen van DESM. Met 

het oog op het nieuwe voetbalseizoen willen we je middels deze seizoensgids informeren over de 

huidige stand van zaken en enkele afspraken met je bespreken. Op dit moment staan er 87 spelers 

ingeschreven bij de lagere elftallen, 38 spelers bij de veteranen, 15 bij de dames en 12 bij de 

veterinnen. 

 

Op basis van deze personele bezetting én ervaringen uit het verleden is door de Technische 

Commissie (TC) besloten om het seizoen 2018/2019 met 11 seniorenteams, te weten de selectie 

(DESM 1 en 2), de lagere elftallen (DESM 3 t/m DESM 7), de veteranen (DESM VE1 en VE2) en een 

damesteam én een veterinnenteam, in te schrijven bij de KNVB. Het behoeft geen verdere uitleg dat 

we zeker dit seizoen een beroep willen doen op de motivatie van onze leden.  

We gaan er SAMEN iets van maken. 

 

We wensen jullie veel voetbal plezier en mochten er nog vragen zijn dan horen we die graag. 

Met vriendelijke sportgroet, 

Rolf Bonten (TC) 

Rick Aquarius (DESM 7) 
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1 Normen en waarden 
 
DESM is een voetbalvereniging die altijd normen en waarden hoog in haar vaandel heeft staan. We 

zijn tenslotte een nette vereniging. Het gaat dan vooral om gedrag naar elkaar en gedrag naar buiten 

toe. Wij zijn een vereniging waar we trots op zijn. Zo worden we bekeken door andere verenigingen 

en de maatschappij en dat willen we zo houden en zelfs versterken. 

 

Helaas moeten we constateren, in zijn algemeenheid, dat in toenemende mate de afgelopen 

seizoenen kaderleden (trainers, leiders en scheidsrechters) geconfronteerd worden met meer dan 

normale aandacht voor correcties op het gedrag van onze leden. Het gaat natuurlijk zeker niet om 

alle leden. Maar het aantal leden en het aantal gevallen waarbij gecorrigeerd moet worden neemt 

schrikbarend toe. 

 

Het gaat daarbij niet alleen om ongewenst gedrag op het veld tijdens wedstrijden of trainingen, maar 

ook om ongewenst gedrag daarbuiten. Het corrigeren op dat gedrag door kaderleden vereist 

bijzonder veel tijd, ergernis en vreet energie. Het vereist onevenredig veel aandacht en dat gaat ten 

koste van aandacht voor het voetballen. Bovendien besluiten ook leden, die zich ergeren of 

slachtoffer worden van pesterijen of wangedrag van anderen, de vereniging te verlaten. Het imago 

van de vereniging wordt geschaad en we verliezen steeds meer onze goede naam naar buiten toe. 

Dat moet ophouden en daarom gaan wij vanaf nu duidelijke maatregelen nemen. 

 

De Technische Commissie is van mening dat kaderleden niet de taak van ouders en partners over het 

bijbrengen van normen en waarden moeten gaan overnemen. We proberen er een ondersteunende 

rol in te leveren, maar wel binnen redelijke grenzen. Kaderleden worden daarin maximaal 

ondersteund door het bestuur. 

 

Met ingang van het vorige seizoen 2017/2018 wordt daarom aan de hand van deze notitie met leden 

binnen de vereniging gesproken over normen en waarden, over gewenst en ongewenst gedrag. Ook 

wordt heel duidelijk gemaakt wat er zal gebeuren als een speler zich daar niet aan houdt. 

Hieronder staat in het kort de essentie weergegeven van de in het protocol opgenomen: 

“Gedragsregels Normen en Waarden voor de lagere elftallen van DESM”: 
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2 Regels voor spelers 

1. Als lid van DESM vertegenwoordig je de club. Laat dit ook duidelijk in je gedrag, taalgebruik en 

houding in positieve zin naar voren komen. Dit geldt voor trainingen, wedstrijden en alle 

andere DESM activiteiten;  

 

2. Iedere speler dient zich te allen tijden te onthouden van verbaal en/of fysiek geweld. Alleen de 

coach of aanvoerder mag tijdens de wedstrijd praten met, of commentaar geven op de 

scheidsrechter; 

 

3. Als speler maak je deel uit van een team. Om als team succesvol te zijn (op het gebied van 

voetbal, teamgeest, sociale- en persoonlijke ontwikkeling) ben je afhankelijk van elkaar. Laat 

dit in je gedrag, je taalgebruik en houding duidelijk naar voren komen door:  

• Saamhorigheid; 

• Verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen; 

• Hulpvaardigheid; 

• Nakomen van afspraken; 

• Sportiviteit. 

 

 Tijdens de trainingen en wedstrijden wordt er geluisterd naar de opdrachten en aanwijzingen 

van de leiders en trainers. Beslissingen van de leiders en trainers worden geaccepteerd, 

zonder in discussie te gaan (in woord of gebaar). Indien er onenigheden zijn dan kunnen deze 

na afloop van de training of wedstrijd besproken worden met de leider/trainer. Mocht deze 

bespreking geen oplossing bieden, dan kan de hulp van de Technische Commissie worden 

ingeroepen; 

 

 Gedraag je sportief, accepteer de beslissingen van de scheidsrechter en geef geen 

commentaar op diens leiding. Heb respect voor medespelers, tegenstander en leiding; 

 

 Iedere speler is verantwoordelijk voor een fatsoenlijk gebruik van de accommodatie en ter 

beschikking gestelde voetbalfaciliteiten (kleding, training- en wedstrijdmaterialen). Spelers 

assisteren de trainer bij het verzamelen en opbergen van de gebruikte 

voetbalmaterialen/faciliteiten; 

 

 Ga ook op een fatsoenlijke wijze met de accommodatie van de tegenstander om en houd je 

aan de regels die ter plaatse gelden. Blijf van eigendommen van derden af, richt geen 

vernielingen/beschadigingen aan en zorg dat kleedlokalen opgeruimd zijn; 

 

 Ook DESM is voor het voeren van een goed financieel beleid afhankelijk van inkomsten. 

Leden dienen dan ook tijdig de contributie, opgelegde boetes of andere financiële 

verplichtingen aan DESM te voldoen. 
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3 Sanctiebeleid 

Binnen de lagere elftallen van DESM is er sinds het seizoen 2017-2018 een sanctiebeleid bij 

structureel wangedrag. Het gaat om alle gedrag en overtredingen daarvan in verenigingsverband. 

Met verenigingsverband wordt bedoeld wedstrijden, trainingen, toernooien en nevenactiviteiten die 

onder de vlag van de vereniging plaatsvinden op de eigen sportaccommodatie of elders. De sancties 

zijn vergelijkbaar met wat er ook in een wedstrijd kan gebeuren. 

Van licht naar zwaar gaat het om de volgende sanctiemogelijkheden: 

 

Waarschuwing: 

Een waarschuwing bestaat uit een aantekening, waarbij een eerstvolgende keer een zwaardere 

sanctie wordt toegepast. Het kader heeft daarbij de bevoegdheid om een waarschuwing te 

geven. Het bestuur zorgt voor het vastleggen van de aantekening. 

Uitsluiting: 

Een uitsluiting voor 1 of meerdere wedstrijden of trainingen. Daartoe wordt besloten door het 

kader na overleg met Technische Commissie of het bestuur. 

Schorsing: 

Een schorsing voor een bepaalde periode van alle activiteiten. Daartoe wordt besloten door het 

bestuur in overleg met het kader. 

 

Wanneer kan men welke sanctie verwachten? 

 

De meest voorkomende gevallen zijn: 

Actie Waarschuwing Uitsluiting Schorsing 

Niet respectvol behandelen: 

Het in woord en gebaar laten merken absoluut geen respect 

(schelden, beledigen, dreigen, discrimineren) voor anderen te 

hebben. 

 

X 

 

X 

 

X 

Gebruik van fysiek geweld: 
Het gaat om dreigen of handtastelijk zijn jegens teamgenoten, 

leden/kaderleden van eigen of andere verenigingen, publiek, 

gasten, scheidsrechters. 

  

3 wedstr. 

 

Ongeoorloofd gebruik van alcohol  
Alcohol en fysieke inspanningen gaan niet samen. Het is dan ook 

niet toegestaan om voor- of tijdens de wedstrijd onder invloed te 

zijn van alcohol of andere geestverruimende middelen.  

 

Ook het kotsen op het veld als gevolg van overmatig 

drankmisbruik wordt sinds dit seizoen niet langer getolereerd. 

Daarnaast kan gebruik van alcohol leiden tot irritaties bij 

medespelers en ongewenst gedrag. 

 

X 

 

1 wedstr. 
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Let hierbij op de volgende symptomen: 

- Adem speler ruikt naar alcohol; 

- Ogen van speler zijn rood doorlopen; 

- Speler trilt en zweet veel; 

- Speler eet kauwgom om dranklucht te verbergen; 

- Speler komt regelmatig te laat; 

- Speler weet niet meer wat er gister gebeurd is. 

- Speler zegt niet veel na inspanning; 

- Speler kotst op het veld; 

- Speler vraagt 1
e
 helft al om gewisseld te worden; 

- Speler zoekt situaties op waar alcohol wordt  

  gedronken met mensen die ook veel alcohol  

  drinken. 

 

Indien u het vermoeden heeft dat een van uw medespelers een 

alcoholverslaving heeft dient u dit direct te melden bij uw leider. 

Indien ook hij onder invloed is, kunt u zich beter richten tot uw 

huisarts. 

 

 

 

Te laat komen 
Een speler die te laat aanwezig is, wordt buiten het elftal 

gehouden. Herhaaldelijk te laat komen, wordt beschouwd als 

onafgemeld wegblijven en dienovereenkomstig behandeld. Te 

laat komen vervalt bij aanvang van de wedstrijd en gaat dan 

automatisch over in onafgemeld wegblijven en wordt als 

zodanig behandeld 

 

X 

 

1 wedstr. 

 

Afmelden: 
Indien verhinderd voor een wedstrijd, moeten spelers zich 

uiterlijk op donderdagavond vóór 21.30 uur bij hun leider 

afmelden.  

 

Te laat afmelden wordt beschouwd als onafgemeld wegblijven 

en als zodanig behandeld. Leiders van de lagere elftallen moeten 

vervolgens vóór 21.30 uur donderdagavond weten hoeveel 

spelers zij voor de wedstrijd op zondag beschikbaar hebben. 

Mocht een elftal te weinig spelers hebben, kan in dat geval 

bekeken worden of verschuiving van spelers tussen de elftallen 

mogelijk s. 

 

X 

 

2 wedstr. 

 

Onafgemeld wegblijven: 
Een speler blijft onafgemeld weg als hij zonder bericht vooraf 

niet voor een wedstrijd beschikbaar is of als hij zich te laat 

afmeldt. 

 

De uitsluitingen lopen door in het volgende seizoen, terwijl de 

contributieverplichting blijft bestaan. Elftalleiders moeten dit 

melden bij de secretaris, die vervolgens zorgt voor een officiële 

schriftelijke mededeling naar de desbetreffende speler. 

 

X 

 

1
e
 keer:  

1 wedstr. 

 

2
e
 keer: 

3 wedstr. 

 

3
e
 keer: 

5 wedstr. 
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Boeteregeling gele en rode kaarten door scheidsrechter 

Bovenstaande sancties staan in eerste instantie los van sancties die een scheidsrechter tijdens een 

wedstrijd kan toepassen. Kader en bestuur hebben geen enkele invloed op een scheidsrechter (ook 

niet als die van de eigen vereniging is). Overigens is het een misverstand om te denken dat gele en 

rode kaarten van scheidsrechters uit de eigen vereniging niet doorgegeven zouden worden aan de 

KNVB. Dat staat het objectief leiden van een wedstrijd immers in de weg. 

 

Voor gele en rode kaarten van een scheidsrechter wordt altijd de procedure via tuchtzaken van de 

KNVB en ook de eigen “rekening speler/rekening club”–regeling nageleefd. In de 

bestuursvergadering is in het verlengde van het Normen en Waarden beleid besloten dat ALLE 

boetes altijd direct ten laste gebracht worden van de speler. 

Overige afspraken: 

 

De bezetting is ook dit jaar ruim voldoende, dus het wordt een uitdaging om iedereen zoveel 

mogelijk te laten voetballen. Ben je hiervan bewust! Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen 

hebben we een aantal afspraken opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden: 

1. De leider(s) van ieder team is verantwoordelijk voor de middelen en materialen die  

 DESM als club ter beschikking stelt. Draag er zorg voor dat na afloop van trainingen 

 en wedstrijden alles weer compleet is en maak direct melding van eventuele 

 beschadigingen of spullen die kwijt zijn. Dit om te voorkomen dat achteraf weer van 

 alles moet worden nagezocht. 

2. Alle leiders van de lagere elftallen worden verzocht om op donderdagavond aanwezig  

 te zijn op het sportpark. Indien het voor iemand niet mogelijk is om aanwezig te zijn, zorg 

 er dan voor dat je bereikbaar bent. Hierdoor kunnen eventuele onduidelijkheden  

 direct worden uitgepraat en afgehandeld. 

3. Het doorschuiven van spelers gebeurd uitsluitend in overleg met de leiders. De leiders dienen 

ervoor te zorgen dat op donderdagavond bekend is over welke spelers zij kunnen beschikken 

en welke niet. Meld je dus als speler zijnde niet op het laatste moment af! 

4.  De leiders van de veteranen, het damesteam en het veterinnenteam zullen met ingang van 

het seizoen 2018-2019 het hierboven omschreven sanctiebeleid ook gaan toepassen. 
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4 Teamindeling 

 

DESM 3 – 4
e
 klasse 05 

 

1. Raimondo Congio  11. Perry Smits   

2. Juno Coolen   12. Kevin Soeters 

3. Laurens van Driel  13. Renco Truijen 

4. Rob van Dooren  14. Tommie Wacanno 

5. Maurice Evers   15. Ralph Wulms 

6. Danny van den Heuvel  16. Roel Wulms 

7. Roy Linders   17.  Keeper selectie    

8. Kevin van Pol    

9. Tom Reijnders    

10. Stefan Seerden    

 

 

Manager voetbalzaken: Kris Lenaers  06 31 00 06 27 

Assistent:   Ralph Wulms  06 11 20 64 70 

Assisent-scheidsrechter: Glenn Wullems   
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DESM 4 – 5
e
 klasse 09 

 

1. Jur Op Heij (GK)   11. Bart van der Feesten          

2.  Kelvin Janssen   12. Jorn de Goeij 

3. Wessel Stroek   13. Bas  Heijkers 

4. Nick Briels   14. Cas Broeders 

5. Maikel Welp   15. Rienk Engbrenghof 

6. Lars Frenken   16. Thomas Meulen 

7. Ruben Betlehem  17. Vincent Moonen 

8. Callem van Mierlo  18.  Ziyad Badl 

9. Remco Smeets   19.  Nio Dirckx 

10. Bart Compeer  

 

Manager voetbalzaken: Eugene Frenken  06 – 27 16 91 67 

Assistent:   Kick Jacobs   
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DESM 5 - 6
e
 klasse 013 

 

1. Jasper Bokken   11. Melvin Schrage    

2. Gerrit de Crom   12. Angelo Simons 

3. Lennard Gerits   13. Remco Stultiens 

4. Tim van Hattum  14. Yael Tuasuun 

5. Martijn van den Heuvel  15. Rik Zentjens 

6. Rowan van den Heuvel  16. Roy Gielen (GK) 

7. Adwar Kasema     

8. Frank van Meijl   

9. Rick Martens   

10. Dave Petit    

 

 

Manager voetbalzaken: Rik Zentjens  06 50 88 90 85 
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DESM 6 - 6
e
 klasse 014 

 

1. Joel Beckers   11. Jordy Slenders          

2.  Thijs Bruekers   12. Joeri Steen 

3. Frank van de Berg  13. Mike Stijnen 

4. Daniel van Galen  14. Jeroen Timmermans 

5. Juriaan Moonen  15. Roy Tulfer 

6. Roy Moonen   16. Roel Volleberg 

7. Maarten Prinsen  17. Rick Poell (GK) 

8. Jeroen van Ratingen 

9. Bas Schoenmaekers   

10. Niek Schoenmaekers  

 

Manager voetbalzaken: Jeroen Timmermans  06 25 29 99 49 

Assistent:   Jeroen van Ratingen 06 83 21 03 43 
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DESM 7 - 6
e
 klasse 012 

 

1. Dennis Bal (GK)   11. Job van Holstein 

2.  Marcel Bal   12. Dave Kersten 

3. Mario Bal   13. Johan Minten 

4. Davie Coumans   14. Frank Neijnens 

5. Jamie van Dongen  15. Joanny Steijvers 

6. Mike Geurts   16. Dave van de Vin 

7. Paul Geurts   17. Luuc Vleeshouwers 

8. Kevin Heuts   18. Rene Leenen  

9 Pascal Hompes     

10. Maarten Hoovers    

 

Manager voetbalzaken: Rick Aquarius   06 511 020 63 

Assistent:   Niels Vleeshouwers  06 557 451 58 

Assistent-scheidsrechter: Marcel van Dongen 
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DESM 8 – 35+ VE 1 - 1
e
 klasse 04 

 

1. William Vonken (GK)   11.  Henk Smits  

2.  Thijs Caris    12. Herman Smits  

3. Marc Gelissen    13. Paul Vaessen  

4. Ernst Janssen    14. Ton Verschuren  

5. Dré Peeters    15. Henri Vossen  

6. John Peeters    16. Emile Weekers  

7. Dick Jan Planting   17. Rolf Kusters 

8. Ruud Schellekens   18. William Maes  

9 Steffan Schmidt    19. Patrick Wagemans 

10. Erwin Simons    20. Jacques Prinsen 

 

Manager voetbalzaken: Jacques Prinsen  0495-538367   
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DESM 9 – 35+ VE 2 - 1
e
 klasse 05 

 

1. Rolf Bonten (GK)   11.  Henri Peeters  

2.  Bert van Bakel    12. Gerrit Pruijmboom  

3. Wil Berben    13. Roel Roelofsen  

4. Edwin Cuypers    14. Mark Salmans  

5. Will Göbbels        15. Kees Soeters  

6. Eric Jongen    16. Ronnie Swagten  

7. Jan Kuijpers    17. Mark Vleeshouwers 

8. Hennie Kuppens   18. Coen Teeuwen  

9 Marco Moonen    19.  Carry Engels 

10. Johan Moonen  

 

Manager voetbalzaken: Jo Broens  06-52500176 

Assistent:   Jacques van Pol  0495-524114 

Speciaal adviseur:  Peter Jacobs  06-22718677  
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DESM Dames 1 - 6
e
 klasse 03 

1. Laura Nies (GK)      8.  Francis Smits  

2.  Namani Saebu       9. Zoë Swagten  

3. Anne Bonten    10. Saskia Moonen  

4. Beau Pika    11. Anne Rademakers  

5. Rowi Göbbels        12. Silvie Scheepers  

6. Steffi Haenen    13. Karlijn Verschuren   

7. Yentl van de Heuvel   14. Demi de Wit    

      15. Femke Zaalberg    

 

Manager voetbalzaken: Peggy Peeters  06 - 21 22 32 69 

   Nicole Senden  06 – 20 89 73 55 

Trainer:   William Vonken  06 – 53 78 73 18 

Assistente :  Maaike Peeters  06 – 20 90 96 35 
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DESM Dames Veterinnen 30+  

 

1. Maria Verhoeven    11.  Susanne van Bree  

2.  Joëlle Steuten    12. Naomi Warnert  

3. Linda van Dooren    

4. Sharon Janssen     

5. Nicole Schmidt     

6. Mariëlle Cardinaal-Wijen      

7. Kirsten Theunissen    

8. Daniëlle Ervers-Starreveld      

9 Evelien Bosch     

10. Marietje Raaijmakers   

 

Manager voetbalzaken: Amy Minten – Van Dongen 

Verzorgster   Yvette Maes 

 

 

Het dames – veterinnenteam 30+ speelt haar wedstrijden, 7 tegen 7, op vrijdagavond. De 

wedstrijden vinden plaats op een half speelveld. 

 

Helaas is de competitie indeling en dus ook het speelplan, op het moment van samenstellen van deze 

seizoensgids nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn zullen ze op de website van DESM worden 

gepubliceerd. 

 

De dames - veterinnen trainen niet afzonderlijk, maar kunnen en mogen aansluiten bij de trainingen 

van ons damesteam op dinsdag en vrijdag. 

 

5 KNVB BEKER 

Het toernooi om de KNVB beker is de oudste nog bestaande voetbalcompetitie van Nederland. Aan 

deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de competitie ingeschreven elftallen. Bij 

deelname aan de KNVB beker voor amateurs zijn de reglementaire bepalingen van categorie B van 

toepassing. 

De eerste ronde wordt gespeeld in poulevorm. Een poule bestaat in principe uit vier, maar minimaal 

uit drie en maximaal uit vijf elftallen. De teams werken een halve competitie af. De nummers één 

vervolgt  het bekertoernooi via het knock-outsysteem. Eindigen in de eindrangschikking in een poule 

meerdere elftallen met een gelijk aantal wedstrijdpunten op plaatsen die recht geven op de volgende 

ronde, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Het elftal met het beste doelsaldo gaat 

dan door naar de volgende ronde. Indien ook het doelsaldo gelijk is, dan is het meeste aantal 

doelpunten vóór bepalend. Mocht ook hierdoor geen beslissing worden verkregen, dan beslist het 

onderlinge resultaat.  

De knock-out wedstrijden worden door loting vastgesteld op de wedstrijddagen die door de KNVB 

zijn vastgesteld. Vanaf de tweede knock-outronde is sprake van een verplichte openbare loting. 



18 

 

Voor het seizoen 2018-2019 zijn de lagere elftallen als volgt ingedeeld voor de 1
e
 ronde van de  KNVB 

beker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dames zijn voor de 1
e
 ronde ingedeeld in de navolgende poule: 
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6 Training 
 

Lagere elftallen 

De voorbereiding op het komend seizoen verloopt hetzelfde als afgelopen jaar. Dit betekent dat de 

spelers van DESM 3 vanaf zondag 12 augustus mee mogen trainen met de selectie. Dit geldt verder 

alléén voor de dinsdagavonden. Op donderdagavond trainen ook de spelers van DESM 3 samen met 

de rest van de lagere elftallen. De training van de lagere elftallen zijn o.l.v. Ralph Wulms(DESM 3) en 

Rick Aquarius (DESM 7). 

 

Het trainingsschema voor de lagere elftallen ziet er als volgt uit: 

 

Zondag   19 augustus  training   10:00 uur 

Donderdag  23 augustus  training   20:00 uur 

Zondag   26 augustus  training   10:00 uur 

Donderdag  30 augustus  training   20:00 uur 

Zondag   2 september  1
e
 beker  

Donderdag  6 september  training   20:00 uur 

Zondag   9 september  2
e
 beker   

Donderdag  13 september  training   20:00 uur 

Zondag   16 september  3
e
 beker 

Donderdag  21 september  training   20:00 uur 

Zondag   23 september  start competitie 

 

Afmelden: 

Spelers van de lagere elftallen zijn niet verplicht om te komen trainen, maar het wordt wel 

aangeraden om in ieder geval te komen trainen. Als je niet kunt komen trainen, dien je dit uiterlijk 

vóór donderdagmiddag 17:30 uur te melden bij je eigen leider. De leider geeft de spelersopkomst 

vervolgens door aan de trainers. 

Als je een langere tijd niet kunt komen trainen of wedstrijden spelen (bijvoorbeeld door een 

blessure), dan is het wel zo netjes om het kader en je medespelers hiervan op de hoogte te stellen. 

Indien de situatie het toelaat, wordt verwacht dat een geblesseerde speler in ieder geval bij de 

thuiswedstrijden aanwezig is om zijn medespelers mentaal te ondersteunen.  

Indien een speler structureel niet komt trainen kan dit gevolgen hebben voor de wedstrijddag. Houd 

hier zelf rekening mee! Bij een ruim bezette spelersgroep kan de trainingsopkomst meewegen in het 

maken van een basisopstelling. De leider bepaalt uiteindelijk wie er speelt en wie niet. Draag zelf de 

verantwoordelijkheid door ervoor te zorgen dat je niet om deze reden gepasseerd wordt.  

Kom gewoon trainen! ☺  
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 Veteranen  

De voorbereiding op het komend seizoen start voor de veteranen op zondag 26 augustus 2018. 

 De training van de veteranen staat o.l.v. Ton Boelaars en vindt iedere donderdagavond plaats om 

20.00 uur. 

 

Het trainings- en voorbereidingsschema voor de veteranen ziet er als volgt uit: 

 

Zondag   26 augustus  training   10:00 uur 

Donderdag  30 augustus  training   20:00 uur 

Zondag     2 september  training   10:00 uur 

Donderdag    6 september  training   20:00 uur 

Zondag     9 september  VE 1 – VE 2  09:30 uur  

Donderdag  13 september  training   20:00 uur 

Zaterdag  15 september  veteranentoernooi 17.30 uur 

Donderdag  20 september  training   20.00 uur  

Zondag   23 september  start competitie  

 

Zoals aangegeven staan de trainingen van de veteranen onder leiding van Ton Boelaars. 

Ton besteedt wekelijks tijd en aandacht om een leuke gevarieerde voetbaltraining te kunnen geven 

aan de veteranen van DESM. Bij deze dan ook nogmaals een oproep aan alle veteranen om 

regelmatig een training te komen volgen. Het is goed voor je persoonlijke conditie, het is goed voor 

de teamgeest én het is een fijne motivatie voor de trainer indien hij weet dat zijn trainingen 

gewaardeerd worden. 

 

Ook hier geldt……..Kom gewoon trainen! ☺  

 

Dames 

 

De voorbereiding op het komend seizoen start voor de dames op zondag 19 augustus 2018. 

De trainingen van de dames staan o.l.v. William Vonken en vinden iedere dinsdag- en vrijdagavond 

plaats om 19.30 uur. 

 

Het trainings- en voorbereidingsschema voor de veteranen ziet er als volgt uit: 

 

Zondag   19 augustus  training   11:00 uur 

Dinsdag  21 augustus  training   19:30 uur 

Vrijdag   24 augustus  training   19.30 uur 

Zondag   26 augustus  trainingsdag  11:00 uur 

Dinsdag  28 augustus  training   19.30 uur 

Vrijdag    31 augustus  training   19:30 uur 

Zondag     2 september  1
e
 bekerronde  12:00 uur  

Dinsdag    4 september  training   19.30 uur 

Vrijdag     7 september  training   19:30 uur 

Zondag     9 september  1
e
 bekerronde  12.00 uur 

Dinsdag  11 september  training   19.30 uur 

Vrijdag   14 september  training   19.30 uur  

Zondag   16 september  1
e
 bekerronde  10.00 uur 

Dinsdag  18 september  training   19.30 uur 

Vrijdag   21 september  training   19:30 uur 

Zondag   23 september  start competitie  



21 

 

 

De wijze van afmelden voor het trainen of het spelen van wedstrijden is bij de speelsters van ons 

damesteam bekend.  

 

Ook hier geldt……..Kom gewoon trainen! ☺  

 

 

7 Scheidsrechters 

“Zonder scheidsrechter geen voetballen”  

Een veelgehoorde slogan en natuurlijk ook een stelling waar je niet omheen kunt.  

DESM beschikt over een trouw gezelschap clubscheidsrechters. Door verschillende redenen (KNVB 

stelt minder scheidsrechters aan, DESM heeft dit seizoen 3 seniorenteams meer) wordt er steeds 

meer een beroep gedaan op onze eigen clubscheidsrechters. Een aanvulling op onze groep 

clubscheidsrechters is dan ook een vereiste.  

Heb je interesse in een opleiding tot clubscheidsrechter? Of ken je iemand in je netwerk die hierin 

interesse heeft?  

Neem dan contact op met een van de leden van de Technische Commissie van DESM. In 

samenwerking met de COVS-Weert (Centraal Orgaan Voetbal Scheidsrechters) hebben wij de 

mogelijkheden om een kandidaat clubscheidsrechter te begeleiden in zijn opleiding tot 

scheidsrechter. 

De clubscheidsrechters zullen er samen met DESM ervoor proberen te zorgen dat alle wedstrijden 

een scheidsrechter hebben op zondag, echter het zal gaan gebeuren dat dit niet mogelijk is…..dan 

dienen de elftallen zelf te zorgen voor een scheidsrechter. Dit laatste zal voorafgaand aan de 

competitie 2018-2019 nog worden besproken met de leider van je elftal. 

8 Ballon d’Or 

De Ballon d'Or (Nederlands: Gouden Bal) is een trofee voor de beste speler van de lagere elftallen. 

Puntentelling Ballon d’Or: 

• Klassement in trainingsopkomst 

• Puntenklassement Trainingskampioen 1
e
 periode  

• Puntenklassement Trainingskampioen 2
e
 periode  

• Puntenklassement Trainingskampioen 3
e
 periode  

De speler die de meeste punten heeft, ontvangt als trofee een gouden bal op de seizoensafsluiting. 
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9 Gouden schoen 

De Gouden Schoen is onderdeel van een interne competitie en gaat naar de topscorer van DESM. 

Op de website van DESM zal het topscorersklassement van alle seniorenteams wekelijks worden 

bijgewerkt en gepubliceerd. De speler met de meeste doelpunten ontvangt als trofee een gouden 

schoen op de seizoensopening.  

10 DESM League 

In deze interne competitie strijden alle seniorenteams (DESM 1 t/m DESM7, veteranen, dames en 

veterinnen) wekelijks om het kampioenschap binnen de vereniging. De behaalde punten worden 

wekelijks bijgewerkt en gepubliceerd op de website. De DESM League kent twee periodes. De 

periodekampioenen ontvangen als trofee een X-aantal consumptiebonnen op de seizoensopening.   

11 Voeding en voetbal 

Door: Kevin Meijer - Fysiotherapeut 

Voeding en voetbal. Door sportvoeding onderdeel te maken van je strategie rondom voetbal, ben 

je altijd voorbereid op elke denkbare inspanning en speel je op je best tijdens elke wedstrijd. Volg 

de onderstaande tips voor een optimale prestatie op het voetbalveld! 

Door het interval karakter van de sport voetbal kunnen je koolhydraatvoorraden in de 

beenspieren tijdens een wedstrijd van 90 minuten uitgeput raken. Profvoetballers spelen gemiddeld 

tweederde van een wedstrijd op 85% van de maximale hartslag en de koolhydraatvoorraden in de 

actieve spieren kunnen tot 90% uitgeput raken. Dit is meer dan voldoende om de sportprestaties 

significant te laten dalen. 

Een voetbaltraining vraagt veel energie van je lichaam, voornamelijk energie in de vorm van 

koolhydraten. Een voeding rijk aan koolhydraten is nodig om je hoge energieniveau vast te houden. 

Over het algemeen kan je als voetballer niet leven van je sport en heb je naast trainingen en 

wedstrijden een fulltime baan of zit je nog op school. Hierdoor is het moeilijk om je voedingspatroon 

af te stemmen op je behoefte. Het is belangrijk om met zo’n drukke levensstijl de juiste keuzes te 

maken. Dit kan door je voedingsinname te plannen, goede boodschappen in huis te halen en door 

etiketten leren lezen. 

Wat moet ik eten vóór een voetbaltraining of -wedstrijd? 

Omdat er bij voetbal in het algemeen vrij veel gelopen moet worden, kan het belastend zijn als je 

kort voor de inspanning te veel eet. Een (te) gevulde maag- darmkanaal kan klachten veroorzaken. 

Daarom is het zeker bij voetbal aan te raden om de laatste (hoofd)maaltijd 2–3 uur vóór de 

inspanning te gebruiken. Tot één uur voor de inspanning kunnen nog wel wat kleinere, licht 

verteerbare voedingsmiddelen worden gebruikt. 
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 Voeding tijdens een voetbaltraining of –wedstrijd 

Bij voetbal speelt de koolhydraatverbranding een belangrijke rol. Na 45 minuten kan de 

glycogeenvoorraad in de actieve spieren nagenoeg leeg zijn. Wanneer je geen actie onderneemt gaat 

dit gepaard met een daling van de prestatie. Vandaar dat in de rust koolhydraten moet worden 

aangevuld. Koolhydraatrijke sportdranken zijn hier heel geschikt voor. Vaste voedingsmiddelen zijn 

niet de meest ideale gezien de kans op maag- en darmklachten. 

Voeding na een voetbaltraining of –wedstrijd 

Na iedere training/wedstrijd moet je direct beginnen met eten en drinken om het herstel te 

versnellen. Het belangrijkste doel is om je prestatievermogen op peil te houden. Je lichaam heeft na 

intervalbelastingen ongeveer 24 uur nodig om de koolhydraatvoorraden weer helemaal aan te 

vullen. Het gebruik van koolhydraatrijke hersteldranken of herstel voedingmiddelen zijn een goede 

manier om je vocht en glycogeenvoorraad snel weer aan te vullen. Het toevoegen van een kleine 

hoeveelheid eiwit aan een koolhydraatrijke hersteldrank kan het herstelproces versnellen. 

 

“Je herstel begint zodra je het voetbalveld afstapt!” 

12. Voedingsschema 

 

Voor een topsporter is een uitgebalanceerd voedingspatroon essentieel. Om ervoor te zorgen dat de 

wedstrijdshirts dit seizoen wél passen heeft voedingsconsulent Kevin Meijer een voedingsschema 

opgesteld waarmee spelers in korte tijd veel kilo’s kwijt kunnen raken. 

 

Doe er uw voordeel mee! 

 

Maandag t/m vrijdag: 

 

ontbijt 

1 sinaasappel of grapefruit 

1 beschuit of geroosterde boterham (met kip of kalkoen filet) of Brinta 

Thee zonder melk en/of suiker 

tussendoor: 

1 x fruitsap, 

100 gr. rozijnen, 

 

’s middags 

1 sinaasappel of grapefruit 

1 ei 

 

’s avonds 

2 tomaten 

 

Als je dit iedere dag eet val je af.  
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