
ONDER ANDERE IN DEZE UITGAVE:
OUDE BEKENDEN TERUG BIJ DESK - SPONSOR UITGELICHT - DESK SELECTIE HEREN EN VROUWEN 

- VADER EN DOCHTER AAN HET WOORD - VERSCHEIDENE INTERVIEWS - EN VEEL MEER

VV DESK

PRESENTATIEGIDS 

SEIZOEN 2022-2023

DOOR EENDRACHT STERK KAATSHEUVEL SINDS 1930



COLOFON

De presentatiegids is een uitgave 
van  vv DESK te Kaatsheuvel.

Datum
September 2022

Redactie
Steffie Mertens

Thijs Dingemans
Christ van Wezel

Advertenties
Sponsorcommissie vv DESK

Lay-out/vormgeving
Timo Bergmans

Fotografie
Dieter Cleijn

Pulles & Pulles en Eliane van 
Schaik (selectiefoto’s)

Druk
Q-Promotions BV

Andromedastraat 2-B
5015 AV Tilburg

vv DESK online
www.vvdesk.nl
info@vvdesk.nl

vv DESK social media
facebook.com/vvdesk

instagram.com/vvdesk
linkedin.com/company/vvdesk

Als een vereniging als vv DESK zich door middel van een gids presenteert, 
staat de redactie elke keer voor de vraag, hoe ze het dit jaar zal aanpakken. 
Welke geledingen binnen de club krijgen extra aandacht, welke thema’s 
zijn van belang? Met andere woorden: een redactie dient keuzes te maken.  
In de voor je liggende gids is gekozen voor een zo breed mogelijke 
beschrijving en illustratie van de vele activiteiten die zich bij DESK afspelen. 
Enerzijds bestaat dit uit alles wat gerelateerd is aan het voetbalgebeuren 
op zich, dat is onze corebusiness. Anderzijds informeren we je over 
voorwaardenscheppende zaken. DESK is meer dan trainen en zaterdags 
of zondags voetballen. We pretenderen een vereniging te zijn van een 
kleine duizend leden die elkaar op diverse terreinen wekelijks meerdere 
keren ontmoeten. We zijn voor Kaatsheuvel een belangrijk sociaal centrum.  
Dat centrum wordt gevoed door mensen, leden van de club. Vandaar dat 
we dit jaar gekozen hebben om een aantal leden te vragen een artikel te 
leveren waarin ze iets over DESK willen schrijven, hoe ze de club beleven, 
wat ze van de vereniging verwachten. 

Met een zo breed mogelijke kijk op alles wat er binnen onze vereniging 
gebeurt, hebben we geprobeerd om in alle geledingen van de club een of 
meerdere personen de gelegenheid te bieden hun zegje te doen over vv 
DESK. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de inhoud van eerder 
gepubliceerde presentatiegidsen. 

Behalve de traditionele artikelen als een voorwoord, organogram, 
bestuur en een overzicht van onze communicatiemiddelen, komen enkele 
interviews met leden aan bod. Alle afdelingen binnen onze prachtige 
vereniging worden belicht: van de harde werkers in het jeugdvoetbal tot 
onmisbare schakels in het vrouwenvoetbal tot de bemanning van het 
wedstrijdsecretariaat. En wat te denken van de zeer gewaardeerde krachten 
die op meerdere gebieden actief vrijwilligerswerk verrichten. Of de oude 
rotten die op maandagochtend voetballen bij de Old Stars. En nog meer 
mooi nieuws: enkele oude bekenden zijn terug bij DESK! Uiteraard worden 
de selecties van de afdelingen senioren- en vrouwenvoetbal extra belicht 
in de vorm van de traditionele team- en portretfoto’s. De voor je liggende 
gids zou onmogelijk tot stand gekomen zijn zonder de financiële steun van 
de adverteerders, die DESK een warm hart toedragen. Bij dezen dank aan al 
die bedrijven en personen die onmisbaar zijn voor de vereniging.

We wensen je veel plezier met het lezen van deze presentatiegids.

Redactioneel

10

In onze showrooms vindt u naast de eigen Mandemakers-collectie en Mandemakers 

Individual, ook topmerken als Barletti, Siematic en de exclusieve vtwonen collectie. 

Alles staat er prachtig opgesteld, zodat u geïnspireerd raakt door het strakke 

lijnenspel. U vindt er alles wat u kunt bedenken, maar vooral waar u nooit aan heeft 

gedacht. Kom dus snel langs in één van onze inspirerende showrooms of maak 

eenvoudig een afspraak op mandemakers.nl

Alleen maar sterspelers  
bij hét huis van keukens

Doeltreffend design

Plan uw 
afspraak 
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Heerlijk wanneer het nieuwe seizoen 
weer begint. Iedereen is benieuwd 
hoe het nieuwe team zich gaat 
meten op het veld, hoe nieuwe 
vriendschappen ontstaan en de 
ideeën voor het seizoen worden 
gemaakt.

Meerdere ideeën hebben wij als 
vereniging afgelopen seizoen weten 
te realiseren. Wat te denken van 
de vervanging van het kunstgras, 
welke wij in het najaar van 2022 
officieel in gebruik nemen. De 
verbouwing en ingebruikname van 
de verzorgingsruimte en het archief. 
Trajecten die veel tijd en energie 
hebben gekost, maar met behulp van 
vele handen is dit gelukt. Met deze 
verbeteringen kunnen we weer jaren 
vooruit.

Met de realisatie en ingebruikname 
van het archief zien we welke rijke 
historie DESK inmiddels heeft. 
Prachtige artikelen en foto’s zijn 
hier beschikbaar. Vul je dit aan met 
de verhalen van de personen die 
dit hebben meegemaakt, dan is het 
smullen om hier naar te luisteren. 
Het is belangrijk om deze historie te 
koesteren; we zoeken nog mensen 
die mee kunnen helpen om deze 
historie te digitaliseren.

Aan de rijke historie voegen we 
weer een nieuw jaar toe. Dit moet 
een jaar worden waarin meerdere 
zaken op de accommodatie worden 
gerealiseerd. Een belangrijke keuze 
die we gaan maken is de aanschaf 
van LED verlichting. De kwaliteit en 
beleving gaan hiermee omhoog en 
tevens zien we dat de energiekosten 
fors kunnen dalen. Het mes moet 
aan beide kanten snijden. De offertes 
zijn binnen en wij verwachten snel 
aan te kondigen welke velden we 
vernieuwen en wanneer er wordt 
gestart. 
 
We spelen op een groen sportpark 
en dat willen we ook zo houden. 
In het voorjaar van 2023 wordt de 
beplanting aangepakt en daar waar 
kale plekken in de loop der jaren zijn 
ontstaan, vullen we dit keurig aan. 
 
Gelukkig hebben afgelopen jaar 
meerdere nieuwe vrijwilligers 
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DESK versterkt. We zien echter 
nog steeds dat we helaas niet 
alle plekken ingevuld krijgen 
die echt noodzakelijk zijn. Dit 
betekent dat bestaande mensen 
extra zaken moeten oppakken, 
of dat er momenten zijn dat een 
frituur gesloten is of dat er geen 
scheidsrechter voorhanden is. Ook 
is de aanvulling in het bestuur een 
noodzaak. We hebben meerdere 
bestuursfuncties open, waarvan 
de functie van Secretaris er één 
is die we met spoed moeten 
invullen. Doen we dit niet dan komt 
er nog meer op het bordje van 
de bestaande leden. Wij zoeken 
wel, maar het helpt ons wanneer 
mensen zich aanbieden. Wij komen 
graag in contact en een mailtje naar 
voorzitter@vvdesk.nl is voldoende. 
 
Het vrouwenvoetbal groeit nog 
steeds landelijk, zo ook bij DESK. 
Deze groei willen we de komende 
jaren doorzetten en dat betekent 
dat we de plannen voor een sterke 
en gezonde damesafdeling (zowel 
senioren als jeugd) in dit seizoen 
maken en presenteren. Nieuw 
binnen de vrouwen is de start 
van een 7-tegen-7 competitie op 
vrijdagavond. Mogelijk dat het in 
het najaar al start, maar anders is 
dit vanaf het voorjaar bij DESK te 
bewonderen. 
 
Onze sponsoren zijn ons trouw 
gebleven en afgelopen jaar hebben 
wij meerdere nieuwe sponsoren 
mogen verwelkomen. Inmiddels 
hebben we een groep van meer de 
100 actieve sponsoren. Daar zijn 
wij heel erg blij mee en ik wil een 
ieder danken die ons financieel 
helpt om onder andere mooie zaken 
voor iedereen op het sportpark 
te realiseren. Door de langdurige 
steun is het mogelijk om plannen 
te maken voor de toekomst. 
Wil je een bijdrage hieraan 
leveren, neem contact op met de 
sponsorcommissie via  
sponsoring@vvdesk.nl. 
 
DESK neemt een belangrijke rol 
in in de maatschappij. Hier zijn 
wij van bewust en waar mogelijk 
leveren we hier een bijdrage aan. De 
samenwerking met Dagbesteding 

de Langstraat is een mooi 
voorbeeld. Maar ik ben tevens zeer 
blij met onze opnieuw verleende 
erkenning als erkend leerbedrijf. 
Studenten leren bij ons stappen die 
zij straks in hun werkzame leven 
gaan toepassen. Omgang met 
ouderen in een dementievriendelijke 
omgeving of juist kijken hoe we 
een ieder normen en waarden 
meegeven die passen bij ons als 
vereniging. 
 
Kortom: we zijn een bloeiende 
vereniging met nog veel ambitie 
die wij willen waarmaken in de 
komende periode. Hoe snel we 
dit allemaal kunnen realiseren 
hangt van vele factoren af, maar 
ik heb wel een verlanglijstje: voor 
de tweede maal huldigen van het 
1000ste lid (ooit eerder gedaan 
als jeugdvoorzitter), nieuwe 
bewegwijzering op het park, 
scorebord en kleine tribune op 
het kunstgrasveld, ballenhok en 
materiaalhok opgeknapt, omheining 
veld C,D,E, samenvoeging 
van veld F&G met jeugdveld, 
beachvoetbalveld, 1000ste volger 
op Instagram, vrijwilligerscursussen, 
EHBO-cursus, verduurzaming, 
uitbreiding bestuur, commissie ‘100 
jaar DESK’ etc. Laten we elkaar 
helpen om dit te bespreken en te 
bereiken. 
 
Het nieuwe seizoen biedt tevens 
weer kansen om voor prijzen te 
spelen. Voor een ieder begint 
de teller weer op 0 punten. Een 
kampioenschap is mooi en dit willen 
we zeker meerdere malen vieren 
binnen de jeugd en de senioren, 
maar wat is er mooier dan nieuwe 
vriendschappen voor het leven te 
smeden? Met elkaar en voor elkaar 
is belangrijk. Door Eendracht Sterk 
Kaatsheuvel staat al 92 jaar en daar 
voegen wij een mooi seizoen aan 
toe! 
 
Namens het gehele bestuur van 
v.v. DESK wens ik ons allemaal een 
prachtig seizoen.

Ed van Ham
Voorzitter v.v. DESK

54

Ed van Ham (voorzitter)
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voorzitter@vvdesk.nl

Ed van Ham Vacature
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secretaris@vvdesk.nl

Ton Brouwers
Horeca

Dennis van den Beukel
Penningmeester

horeca@vvdesk.nl

Steffie Mertens
Communicatie

Vacature
Sponsoring

sponsoring@vvdesk.nl communicatie@vvdesk.nl

Esther van der Woerd
Afdeling Jeugdvoetbal

Vacature
Technische Zaken

technischezaken@vvdesk.nl jeugdvoetbal@vvdesk.nl

Ed van Ham
Afdeling Vrouwenvoetbal

Vacature
Accommodatie

accommodatie@vvdesk.nl vrouwenvoetbal@vvdesk.nl

Wilfried Domenie
Afdeling Seniorenvoetbal

seniorenvoetbal@vvdesk.nl

Jacques van Heijst
Projecten

j.vanheijst@vvdesk.nl

Het bestuur Organisatie
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Traditioneel vindt er medio januari de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) plaats. Incidenteel, afhankelijk van de 
omstandigheden wordt er gedurende het seizoen een ALV 
georganiseerd.

Om het contact met de leden te verbeteren zijn de 
bestuursleden via een apart DESK e-mailadres rechtstreeks 
bereikbaar.

Het afgelopen seizoen hebben er enkele mutaties binnen 
het bestuur plaatsgevonden. Steffie Mertens is toegetreden 
tot het bestuur en portefeuillehouder van de commissie 
Communicatie. Thijs Dingemans is aan het eind van het 
seizoen gestopt als bestuurslid en afgetreden als Secretaris. 
Op dit moment hebben we vacatures voor de commissies 
Technische Zaken, Accommodatie, Secretariaat, Sponsoring 
en Vrijwilligersbelangen. 

Interesse? Mail secretaris@vvdesk.nl.

Algemene Zaken 
Voorzitter

Secretariaat 
Secretaris

Financiën 
Penningmeester
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Projecten
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Sportiviteit & Respect
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ALGEMEEN BESTUUR

ONDERSTEUNEND

Wedstrijd-
secretariaat

Kleding en 
materialen

Wedstrijd-
secretariaat

Kleding en 
materialen

Wedstrijd-
secretariaat

Kleding en 
materialen

EvenementenTechnische
Commissie Toernooien EvenementenTechnische

Commissie Toernooien EvenementenTechnische
Commissie Toernooien

Het algemeen bestuur (AB) bestaat momenteel uit 
zeven personen, waarvan de voorzitter, secretaris en 
penningmeester het dagelijks bestuur (DB) vormen. 

De voorzitter behartigt de totale clubbelangen intern 
en extern en geeft met name vorm aan de taken beleid, 
organisatie, representatie en belangenbehartiging. 
De belangrijkste taken van de secretaris zijn het 
behandelen van de interne en externe berichten, de 
organisatie van overlegmomenten van het bestuur en 
verslageving op diverse fronten. De penningmeester 
bewaakt de financiën en stuurt op de realisatie van de 
begroting binnen de afgesproken kaders. Bovendien 
stuurt hij alle vrijwilligers aan die op een of andere 
manier te maken hebben met financiën. 

Het AB en DB vergaderen maandelijks. De 
bestuursleden zijn de voorzitters van de commissies, 
die het geheel van de vereniging bestrijken. 

penningmeester@vvdesk.nl
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CARO, EEN BETOVERENDE EFTELING-THEATERSHOW 
Laat je verwonderen door de fantastische familieshow 

vol dans, muziek en acrobatiek! Nu te zien in het Efteling Theater!

Reserveer snel via efteling.com/caro

                                                                                  

                                                                                

www.havecomeubel.nl
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Post  Postbus 120

5170 AC Kaatsheuvel

Bezoek  Brugske 19

5171 VR Kaatsheuvel

T  0416 27 49 62

E  info@dgfnotarissen.nl

www.dgfnotarissen.nl

DGF Notarissen, dé notaris 

van de Langstraat 

Dankzij onze laagdrempelige service 

en persoonlijke aanpak, voelt u zich 

bij ons meteen thuis. Onze diensten: 

nalaten, ondernemen, samen leven, 

schenken, vastgoed en zorgen. 

Waar kunnen we u mee van 

dienst zijn?

Communicatie
ALLE KANALEN OP 
EEN RIJTJE

www.vvdesk.nl

Dé officiële website van vv DESK 
met al het nieuws, programma’s 
en verslagen.

Facebook

Een interactieve omgeving voor 
iedereen met een Geel-Blauw 
hart.

Club-Assistent app

Alle interne (leden)communi-
catie verloopt via de app van 
Club Assistent.

Whatsapp

Interne communicatie binnen 
de (groep)teams. 

Weekblad De Duinkoerier

Iedere woensdag DESK-nieuws 
in de ‘Koerier’

We werken bij vv DESK al een 
tijdje met een erg belangrijk 
communicatiemiddel: Club-Assistent. 
Zoals bekend gebruiken we dit 
medium om de digitalisering binnen 
onze vereniging door te zetten 
en de interne communicatie te 
optimaliseren en verbeteren. Het is 
daarbij van belang dat elk DESK-lid 
(ook rustend) een eigen account heeft, 
waarmee kan worden ingelogd op de 
DESK-website en de mobiele app van 
Club-Assistent.

Echter zien we dat een groot aantal 
leden nog altijd geen gebruikmaakt 
van een eigen DESK-account. Omdat 
we in de toekomst steeds meer 
communiceren via de app - en vanuit 
hier ook steeds meer toewerken naar 
automatisering van enkele processen 
- is het belangrijk dat iedereen een 
account aanmaakt. Zo verspreiden 
we belangrijke informatie alleen aan 
degenen voor wie het bestemd is: de 
actieve en rustende leden - jij en U 
dus!

Met je eigen account ben je in staat 
om al het nieuws van vv DESK op de 
voet te volgen. Daarnaast kunnen 
actieve leden, die zijn ingedeeld in een 
team, alle gegevens met betrekking 
tot hun eigen team inzien. Denk 
hierbij aan wedstrijden en trainingen, 
wedstrijduitslagen en eventuele 
afgelastingen. Tevens is er voor 
trainers een spelervervolgsysteem 
en kan via de app de aan- en 
afwezigheid worden gemeld. Al deze 
gegevens zijn voor ieder lid zowel via 
de website als via de mobiele app 
van Club-Assistent te bekijken. Ook 
ben je met je eigen account in staat 
om persoonsgegevens (bijvoorbeeld 
verhuizing) te wijzigen, wat vervolgens 
meteen wordt doorgevoerd in onze 
ledenadministratie. Erg handig! 

De app van Club-Assistent download 
je via de App Store van Apple of de 
Google Play Store van Android.

Vragen? 
Mail: communicatie@vvdesk.nl

Instagram

Hét medium om trouwe 
volgers op te warmen voor de 
wedstrijden in het weekend!
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vv DESK nieuwsbrief

Elke week een nieuwsbrief met 
daarin het laatste nieuws.

LinkedIn

Interessante sponsorinformatie 
wordt hier gedeeld.
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K A A T S H E U V E L

T O T  M O R G E N !

HANS VAN WANROOY
bouw en stucwerk

Looiersplein 23A, 5104 GN  |  (0162) 322044  |  expert.nl/dongen

vv DESK Businessclub

Uw bedrijfslogo ook hier?
Informeer naar de mogelijkheden

sponsoring@vvdesk.nl
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Houten kozijnen (KOMO)  
of deuren nodig?  
Vraag direct online een offerte aan!
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High-end Training & Coaching

Zwart vlak is voor contrast



Valentijn Schoenmakers
Van speler naar leider naar sponsor

Al jaren teert het huidige DESK ZAT. 5 - zowel binnen als buiten de lijnen 
- op de aanwezigheid van Valentijn Schoenmakers. Eerst als speler, later 
als leider. Een blessure maakte een abrupt einde aan zijn spelerscarrière, 
maar dat weerhield hem er niet van om zijn vrienden voorgoed gedag 
te zeggen. “Mijn ultieme droom is om toch eens kampioen te worden 
met DESK ZAT. 5. We zijn begonnen als een team met alleen maar 
selectiespelers die ‘wel even kampioen zouden worden in de 4e klasse’. 
Inmiddels zijn we vijf jaar verder en hebben we met pijn en moeite 
misschien één keer de top-3 behaald.”

De teleurstelling is voelbaar. Valentijn droomt van een kampioenschap, 
maar is ook reëel. “We zijn een vriendenteam dat vooral buiten het veld 
fanatiek is. Een kampioenschap zou voor dit team echt een beloning zijn. 
Het grote nadeel is alleen dat de meesten hun topvorm kwijt zijn en zich 
drukker moeten maken om andere zaken dan een kampioenschap.”

Vrienden voor het leven 
Het laatste kampioenschap dateert alweer van een paar jaar geleden - en 
als we Valentijn mogen geloven, blijft die gebeurtenis verleden tijd. Net als 
velen begon ook de Kaatsheuvelnaar in de F’jes. Tot aan de C voetbalde 
hij in de lagere elftallen, waarna hij vanuit de C5 de overstap naar de C1 
maakte. “Sindsdien voetbalde ik eigenlijk altijd in de selectie-elftallen tot 
aan de A-jeugd. Daarna maakten we met een grote groep de overstap 
naar het zaterdagvoetbal. Dit was toendertijd best een happening, waar 
we ons hard voor moesten maken.” 

Het vriendenteam besloot DESK te ‘compenseren’ en te bedanken 
voor de mogelijkheid om een zaterdag seniorenteam te worden. “We 
vervulden jarenlang de kaartverkoop bij thuiswedstrijden van het eerste. 
Uiteindelijk bleven we dit jaren doen tot de kaartverkoop stopte.” Wat 
nooit meer stopt is de vriendschap binnen het team. “Ik heb een heleboel 
vrienden overgehouden aan het voetballen bij DESK. Daar ben ik natuurlijk 
ontzettend blij mee.”

Sinds dit jaar DESK-sponsor
Vrienden maakte Valentijn afgelopen seizoen ook met DESK-voorzitter Ed 
van Ham, tevens waarnemend voorzitter van de commissie Sponsoring. 
“Dit jaar ben ik sponsor van DESK geworden met mijn bedrijf KAREL 
& Zonen, dat ik samen met mijn broer in 2015 ben gestart. We zijn de 
afgelopen jaren als bedrijf ontzettend gegroeid en zodoende was er 
een potje over om te sponsoren. De keuze om DESK te sponsoren, was 
natuurlijk snel gemaakt.”

Alle credits gaan naar Ed. “Hij heeft hiervoor al zijn verkooptrucjes uit de 
kast gehaald”, vertelt Valentijn lachend. “Het begon op een avond in de 
kantine met het sponsoren van een kleedkamerdeur en inmiddels hangen 
er ook al borden op het hoofdveld en kunstgras. Ik ben natuurlijk erg blij 
dat ik zo mijn steentje kan bijdragen aan de club.”

Valentijn Schoenmakers

“We zijn een 
vriendenteam dat 
vooral buiten het 

veld fanatiek is. Een 
kampioenschap zou 

voor dit team echt een 
beloning zijn. Het grote 
nadeel is alleen dat de 
meesten hun topvorm 

kwijt zijn en zich drukker 
moeten maken om 

andere zaken dan een 
kampioenschap.”
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Valentijn Schoenmakers
Van speler naar leider naar sponsor

KAREL & Zonen
Of de oprichting van het familiebedrijf in 2015 de reden is dat 
Valentijn stopte met voetballen bij zijn vrienden? “Volgens mij 
stoppen de meeste spelers vanwege één reden en dat is een 
blessure. Ik ben nooit een voetballer geweest die het moest hebben 
van zijn voetballend vermogen, maar meer van het fysieke spel. 
Dit heb ik nooit meer teruggekregen nadat ik een scheurtje in mijn 
enkelband opliep. De fysieke strijd kon ik niet meer aan en toen 
ik merkte dat ik geen toegevoegde waarde meer had in het veld, 
besloot ik te stoppen. Die pijn die ik had na een wedstrijd of training 
was het niet langer waard om door te gaan.”

De focus kwam voor Valentijn te liggen op zijn leiderschap én 
KAREL & Zonen. “Het bedrijf heb ik in 2015 opgericht samen 
met mijn broer. Het concept is in eerste instantie bedacht door 
mijn vader. Hij heeft mijn broer en mij de kans geboden om dit 
verder uit te bouwen.” En of de zonen des huizes dat deden. “We 
hebben het concept inmiddels uitgebouwd tot een beproefd 
managementsysteem. We geven inzicht in organisaties en helpen 
ze met het behalen en behouden van verschillende certificeringen, 
zoals de VCA**, CO2- en MVO-prestatieladder en ISO-normeringen 
waartoe veel bedrijven verplicht zijn.”

Of Valentijn komend seizoen ook op DESK-terrein mooie prestaties 
boekt met DESK ZAT. 5? We gaan het zien!

Thijs Dingemans

Valentijn (midden) tijdens het Zomertoernooi voor 
senioren in 2022

Valentijn in actie als assistent-scheidsrechter in het seizoen 2018-2019. 15
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Ik herinner mij het gesprek met voormalig DESK-secretaris Christ van 
Wezel nog goed. Of ik tijdens een wedstrijd van DESK 1 even wilde 
meekomen naar het sponsorhome. In alle rust polste hij of ik openstond 
voor een bestuursfunctie bij vv DESK. Al even verrichte ik vrijwilligerswerk 
binnen de commissie Communicatie. Toen de positie van voorzitter voor 
deze commissie vacant werd, aarzelde Christ niet om het gesprek aan te 
gaan. Of hij het antwoord toen al wist? Vast wel… Lang twijfelen deed ik 
niet. En zo gaf ik in november 2017 mijn ja-woord aan Christ, waarna ik 
tijdens de A.L.V. in januari 2018 werd voorgedragen als bestuurslid. Onder 
toeziend oog van enkele vrienden, jubilarissen en andere DESK-leden, trad 
ik die vrijdagavond officieel toe tot het DESK-bestuur, de club waar ik rond 
mijn 7e lid werd.  
 
Mooi avontuur 
En nu, ruim vijf jaar later, schrijf ik een laatste dankwoord aan iedereen 
met een DESK-hart. Over mijzelf schrijven doe ik eigenlijk liever niet; met 
mijn journalistieke achtergrond geef ik liever (de verhalen van) anderen het 
podium. Desondanks voelde ik mij geroepen om het podium te pakken in 
deze Presentatiegids - misschien wel het meest dankbare werk binnen 
de commissie Communicatie. De afgelopen jaren heb ik - samen met 
andere commissieleden - met liefde de Presentatiegids verzorgd. Waar 
veel Dessers stilzitten in de zomermaanden, daar is het in juli, augustus 
en september gas geven om ‘het visitekaartje van de club’ te produceren. 
Volop voldoening wanneer de ruim 60-pagina’s tellende gids in september 
op de deurmat valt. Wát een werk, maar vooral: wát een resultaat! 
Dat besef ik ongetwijfeld ook wanneer ik de huidige Presentatiegids 
(2022-2023) in mijn handen heb. Het is één van mijn laatste actieve 
werkzaamheden voor de commissie Communicatie geworden. En ja, 
soms denk ik nog weleens terug aan die beginjaren. Die jaren waarin alles 
nieuw was, waarin ik nieuwe mensen leerde kennen, waarin de club door 
hoogte- en dieptepunten ging. De afgelopen 2 jaar waren pittig. Corona 
legde onze vereniging plat en dat deed ook mij aan het denken zetten. 
Heb ik nog voldoende energie om mijn werkzaamheden als bestuurder 
uit te voeren? Tijdens mijn vakantie in de zomer van 2021 vond ik - na 
6 maanden overwegen - voor mezelf het antwoord en besloot ik om 
het bestuur in te lichten dat het avontuur voor mij per 30 juni 2022 
zou stoppen. Na vijf enerverende jaren had ik eind juni mijn allerlaatste 
bestuursvergadering. Met een brok in mijn keel verliet ik het sponsorhome 
rond 23.30 uur ‘s avonds - de plek waar Christ mij aanspoorde om mezelf 
te ontplooien en DESK mee te besturen. Een groot dankwoord gaat uit 
naar alle bestuursleden met wie ik de afgelopen jaren samenwerkte. Als 
broekie kwam ik bij de bestuursclub. Met een brok aan ervaring tegenover 
mij, leerde ik enorm veel. Van wie ik ook veel heb geleerd zijn al die tig 
vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor onze mooie club. Jong of oud, 
net-werkend of met pensioen: Door Eendracht Sterk Kaatsheuvel.  
Met z’n allen zetten we ons in voor vv DESK. De saamhorigheid is enorm. 
Waardevolle herinneringen worden gemaakt bij onze voetbalclub, dé trots 
van Kaatsheuvel! 

Thijs Dingemans
Een dankwoord aan iedereen met een DESK-hart

Thijs Dingemans

Thijs nam in juni afscheid van het bestuur.
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Nieuwe uitdagingen 
Voor mij is het tijd om het DESK-boek vol herinneringen (deels) te sluiten. Nieuwe uitdagingen op werkgebied liggen 
in het verschiet, evenals mijn nieuwe carrière als ondernemer. Sinds begin dit jaar ben ik (samen met penningmeester 
Dennis van den Beukel) op de markt met mijn eigen speciaalbier ‘t Roesje. Een tijdrovende hobby waar de komende 
jaren de focus op komt te liggen. Waar het ene DESK-boek sluit, daar opent het nieuwe DESK-boek: vanaf dit seizoen 
hebben we ons met ‘t Roesje aan vv DESK verbonden als sponsor. Wederom een nieuw avontuur. Het bewijst ook 
maar weer eens dat een DESK-hart forever is. Onthoud dat! 
 
Nogmaals dank aan iedereen voor de afgelopen jaren en we zien elkaar snel op d’n Eikendijk! 
 
Thijs Dingemans

Een van de laatste taken van Thijs, het huldigen 
van DESK 1.
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John Laros en William Saleming
Wedstrijdsecretarissen vv DESK

Voor de één is het bekend terrein, voor de ander begint een nieuw 
avontuur: wedstrijdsecretarissen John Laros (54) en William Saleming 
(51) zijn klaar voor het nieuwe voetbalseizoen. Beide heren vormen vanaf 
heden het wedstrijdsecretariaat van vv DESK. John volgt Thijs Dingemans 
op als wedstrijdsecretaris Senioren, William blijft wedstrijdsecretaris 
Jeugd. Tijd voor een interview met de mannen die gedurende het seizoen 
onmisbaar zijn. 
 
Belangrijke schakels 
Veld- en kleedkamerindeling, scheidsrechters aanstellen, contact 
met tegenstanders en KNVB… het zijn een van de vele taken van de 
wedstrijdsecretaris. Voor William begint de voorbereiding al op de 
zondag voor het aankomend voetbalweekend. “Op zondagochtend rond 
ik de huidige speelronde af en begin ik meteen met de voorbereiding 
op de volgende speelronde”, vertelt William. “Ik check de speeltijden, 
verwerk wensen van de teams, stel scheidsrechters aan en bewerk de 
wedstrijdprogramma’s (veld- en kleedkamerindeling) voor de komende 
weken. Eind van de week maak ik de schema’s definitief. Door de 
week ben ik verder in contact met de KNVB, tegenstanders en DESK-
teams om wedstrijd- en tuchtzaken op te pakken en af te handelen.” 
Of William dag en nacht met DESK bezig is? “Dat kun je wel stellen. Als 
wedstrijdsecretaris Jeugd ben ik het aanspreekpunt voor iedereen binnen 
de jeugdafdeling, maar ook voor de bond en tegenstanders. Er gebeurt een 
hoop gedurende het seizoen.” 
 
“Vrijwilligerswerk hoort er gewoon bij” 
Dat gaat John vanaf het seizoen 2022-2023 ervaren. De laatste jaren 
verricht hij steeds meer werkzaamheden voor DESK. Zo is hij al langer 
bekend als grensrechter bij diverse teams en tegenwoordig vinden 
we John ook terug achter de bar in het clubhuis en in de Technische 
Commissie Senioren. Wat hem drijft tot vrijwilligerswerk? “Het hoort 
er gewoon bij, vind ik. Ik heb dit eigenlijk altijd wel gedaan, zowel bij de 
Harmonie Kaatsheuvel als bij vv DESK.” Toen John werd benaderd om Thijs 
op te volgen als wedstrijdsecretaris Senioren hoefde hij niet lang na te 
denken. “Het sluit naadloos aan op mijn werkzaamheden binnen de T.C. 
Ik heb veel contact met de seniorenteams en dat wordt nu alleen maar 
meer.”  
 
Ook William loopt al even rond bij vv DESK. “Mijn kinderen begonnen rond 
2006 met voetballen bij DESK. Sindsdien ben ik actief als trainer/coach. Al 
snel nam ik zitting in de jeugdcommissie, later werd ik leeftijdscoordinator, 
waarna ik uiteindelijk doorgroeide naar het wedstrijdsecretariaat. 
Dat doe ik nog altijd, naast mijn verdere vrijwilligerswerk: ik help de 
jeugdcommissie, run samen met Esther van der Woerd de webshop/
uitgifte voor de kleding, coördineer de voorbereiding voor wat betreft 
de materialen, fluit geregeld een wedstrijd en ik help waar het nodig is, 
bijvoorbeeld achter de bar. Tevens train ik dit jaar wederom DESK JO19-1.”

22

Extra handjes zijn meer dan welkom 
Net als John vindt ook William ‘het normaal’ om vrijwilligerswerk te doen. 
“Met twee kinderen die actief voetballen bij DESK, vind ik het normaal om 
vrijwilligerswerk te doen. En ja, als duizendpoot blijf je altijd hangen. Ik 
werk met enthousiaste mensen, dat maakt het leuk. En ik haal voldoening 
uit het feit dat ik de jeugd help met hun ontwikkeling en zo de organisatie 
mede vorm geef.” William benadrukt dat er nog altijd veel extra handen 
nodig zijn. “We merken dat er veel taken blijven liggen. Zelf denk ik dat 
dit komt door onwetendheid, dat men niet weet wat een taak inhoudt. 
Hopelijk vinden we snel nieuwe mensen om het werk te verdelen.”  
 
Waar het (DESK-)hart van vol is 
Met John en William heeft het wedstrijdsecretariaat inmiddels echte 
Dessers in huis. “Al op jonge leeftijd kwam ik in aanraking met DESK”, 
blikt John terug. “We bezochten vroeger regelmatig de wedstrijden van 
het eerste elftal. Men herinnert zich vast nog wel de Buienradar van toen: 
op de fiets door de regen, eerst naar de Peperstraat langs Jan Verhiel en 
dan op het briefje op het raam lezen dat de wedstrijd is afgelast. Door die 
wedstrijden te bezoeken, werd het vanzelfsprekend dat ik bij DESK wilde 
voetballen. Dat ben ik met plezier blijven doen tot aan de senioren.” 
 
William en John genieten van het feit dat wekelijks meer dan 600 jeugd- 
en seniorenleden een lekker potje voetballen. “Uiteindelijk doe je het daar 
allemaal voor”, zegt William. “Als ik op zaterdag op de club kom en zie 
dat het allemaal lekker loopt, dan krijg ik wel voldoening, ja.” Toch twijfelt 
William zo nu en dan over zijn ‘vrijwilligerscarrière’ bij vv DESK. “Eigenlijk 
vind ik het wel mooi geweest! Mede ook doordat ik een nieuwe baan krijg 
en weer ga studeren. Ik doe dit nu al jaren en sta ervoor open om mijn 
werkzaamheden als wedstrijdsecretaris Jeugd dit jaar over te dragen aan 
een opvolger. Mocht iemand zich geroepen voelen, schroom niet om te 
contacten… Ik draag mijn know-how graag over.” 
 
Van betekenis zijn voor alle teams 
Inmiddels zijn de eerste oefen- en bekerwedstrijden achter de rug en 
is John helemaal ingeburgerd binnen het wedstrijdsecretariaat. Hij kijkt 
uit naar zijn nieuwe DESK-avontuur. “Ik weet als geen ander hoeveel tijd 
in vrijwilligerswerk zit. Daarom wil ik Thijs via deze weg bedanken voor 
zijn inzet voor de club en hoop ik, mede door de hulp van William, van 
betekenis te zijn voor al onze seniorenteams en hun leiders.” William 
sluit zich hierbij aan. “Het interessante is om elke keer weer een passend 
schema te maken, te troubleshooten en mensen verder te helpen. Dat 
blijven we voorlopig lekker doen.”

 
Thijs Dingemans

“We bezochten 
vroeger regelmatig 
de wedstrijden van 

het eerste elftal. Men 
herinnert zich vast nog 
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de regen, eerst naar 
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William is al jaren clubscheidsrechter.

John Laros en William Saleming
Wedstrijdsecretarissen vv DESK

John Laros is al jaren actief als assistent-
scheidsrechter.

William slaagde in 2019 voor zijn UEFA 
C-diploma.

John Laros
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Groot was de tevredenheid bij de Jeugdafdeling toen bekend werd dat Ron 
Damen (52) terugkeert op het oude nest. Met de trainer haalt vv DESK een 
kwaliteitsinjectie in huis: jaren maakte Ron als hoofdtrainer furore met 
enkele jeugdteams, nu gaat hij samen met Nikki van der Linden voor een 
nieuw avontuur bij DESK MO17-1. “De ranglijst is voor mij komend seizoen 
niet belangrijk”, zegt Ron overtuigend. “We willen de meiden tactisch een 
aantal facetten bijleren. De basistechniek beheersen ze redelijk goed, maar 
ze moeten leren om als team en individueel het beste in zichzelf naar boven 
zien te halen. Resultaat komt dan vanzelf.”

Terug na een kort uitstapje
Na een kort uitstapje keert Ron terug op het DESK-nest. Toen hij 8 jaar was, 
meldde hij zich aan als lid op d’n Eikendijk. Hij doorliep alle jeugdselecties, 
voetbalde daarna een jaartje bij FC Den Bosch, maar keerde al snel terug 
bij DESK om te voetballen in DESK 1 en later de Veteranen. Bovendien is hij 
lang actief geweest als jeugdtrainer/begeleider en andere functies binnen 
de jeugd. Drie seizoen geleden vertrok hij bij DESK om elders het geluk te 
beproeven. Nu keert hij dus terug in Kaatsheuvel, wederom bij de jeugd én bij 
een zéér talentvol team. Vorig seizoen werd MO17-1 overtuigend kampioen, 
of dit zorgt voor druk en spanning bij Ron? “Nee, totaal niet. Resultaat is 
niet mijn drijfveer. Mijn doelstelling voor komend seizoen is om de meiden 
tactischer sterker te maken en ze voor te bereiden op een stap naar het 
seniorenvoetbal bij de dames. Het kampioenschap is echt een verdienste van 
Susanne en Jelle geweest, die de meiden vele seizoenen hebben getraind.”  

Sneller en slimmer handelen 
Ron ziet het seizoen 2022-2023 als een mooie uitdaging voor DESK 
MO17-1. In de Hoofdklasse moet het relatief jonge team (gemiddelde 
leeftijd is 14,5 jaar) snel bijleren. “Afgelopen seizoen werd er vaak 
makkelijk gewonnen omdat er weinig weerstand was. Dat zal dit seizoen 
anders zijn. Meer weerstand betekent dat alles sneller en slimmer moet. 
De handelingssnelheid zal echt omhoog moeten. Een leuke uitdaging, 
maar ik heb er vertrouwen in.” Ron ambieert dat de talentvolle meiden bij 
DESK blijven en hoopt daarom over enkele jaren op een prestatief goed 
niveau te voetballen. “2e of 3e klasse. Met de jeugd die eraan zit te komen 
is dit zeker mogelijk. Het gevaar ligt op de loer dat talentvolle meiden bij 
een andere club op een hoger niveau willen spelen. Daarom moeten we er 
als DESK-zijnde voor zorgen dat we bij de jeugd in elke leeftijfscategorie 
een team hebben, zodat de aanvoer aanwezig blijft. Als vereniging moet je 
daarom zelf ambities uitstralen om de talenten niet te verliezen.” 
 
“Een trainer is altijd afhankelijk van de drive van zijn spelers” 
Het invullen van deze ambitie ligt voor een groot gedeelte bij de speelsters 
zelf, vindt Ron. “Natuurlijk is plezier en gezelligheid erg belangrijk, dit is bij 
goede resultaten meestal aanwezig. De verantwoordelijkheid, die bijdraagt 
aan saamhorigheid, ligt toch echt bij de speelsters. Niet te makkelijk 
afmelden, inzet bij trainingen en wedstrijden en elkaar durven aanspreken 
op bepaalde momenten hoort hierbij. Een trainer kan hierin een belangrijke 
schakel zijn, maar is altijd afhankelijk van de drive van zijn speelsters.” Voor 
dit seizoen zit dat wel goed, verwacht Ron. “Ik heb er alle vertrouwen in 
dat de meiden zich optrekken aan het niveau in de Hoofdklasse. We gaan 
wat anders spelen dan ze gewend zijn, dat hoort bij het leerproces. Deze 
groep is leergierig en barst van het talent. Wat wil je als trainer nog meer?”
 
Thijs Dingemans

Ron Damen

Ron Damen
Terug op het vertrouwde nest
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De achillespees is de grootste en sterkste pees in ons lichaam. Om topprestaties te kunnen leveren, kan 
deze pees tot wel 10x (!) het lichaamsgewicht dragen. Sprinten, draaien, springen en schieten; het zijn de 
vaardigheden die een voetballer nodig heeft om te kunnen shinen op het veld. Maar wanneer je grijpt naar je 
enkel tijdens de warming-up of na een sprint, dan wordt het ineens een ander verhaal. Een peesontsteking of 
soms zelfs een scheur(tje) aan de achillespees is een frequent voorkomend probleem, ook onder voetballers. 
Het behoort zelfs tot de top 4 van langst durende blessures in het voetbal. Hoe tackelen we dit probleem?

De achillespeesontsteking
Gelukkig komen complete achillespeesscheuren niet zo vaak voor, maar zijn achillespeesontstekingen wel 

vaker te vinden op of om het veld. We spreken van een dergelijke ontsteking wanneer de pees pijnlijk is 
tijdens inspanning en deze erger wordt naarmate de inspanning verhoogt. Bijvoorbeeld: lopen is gevoelig, 

maar aanzetten is erg pijnlijk. Soms is de pees zelfs dik of rood. De ontsteking kan in het midden van de pees 
zitten of helemaal onderin bij de hak en levert vervelende, stekende pijnklachten op. Toch vervelend als je de 

bal graag in de rechter bovenhoek wil pareren.

Onderzoek en behandeling
Luuk Boezer, onderbeen-/ voetspecialist van Fysiocare legt uit: “Wanneer de achillespees simpelweg 
overbelast is door overtraining, dan trekt de klacht met rust en lichte oefeningen uit zichzelf weg. Echter, in 
veel gevallen blijft de achillespees na 1-2 weken pijnlijk en lijkt het zichzelf niet op te lossen. Dan is het zinvol 
om te kijken wat de oorzaak is van het niet herstellen van de achillespees.” 
Een veelvoorkomende oorzaak van aanhoudende achillespeesklachten is overpronatie. Laat vooral je 
Dikke van Dale-woordenboek in de kast liggen; het is simpeler dan het klinkt. Overpronatie betekent het 
doorzakken van de (midden- of achter)voet. Doordat de voet naar binnen kantelt, krijgt de achillespees veel 
krachten te verduren. Omdat het zo sterk is, kan dit in de meeste gevallen prima. Gebeurt dit telkens weer, 
dan wordt het wél een probleem. Gevolg: pijn, niet goed kunnen belasten, niet kunnen sporten en dus vooral 
een slecht humeur. 
Wat minder simpel is dan het lijkt, is dat overpronatie op zijn beurt ook vaak een oorzaak heeft. Soms is 
overpronatie helemaal niet de oorzaak, maar wordt de achillespees op een andere manier verkeerd belast. In 
beide gevallen komt de fysiotherapeut om de hoek kijken om dit in kaart te brengen.
Hoe behandelen we de achillespees dan effectief? Zoals hierboven uitgelegd staat, is daar geen eenduidig 
antwoord op te geven. Simpelweg: “het ligt eraan!”. Van het simpele advies minder of meer te belasten of een 
compleet oefenschema, het ligt aan de oorzaak van de achillespeesklacht wat de behandeling ervan effectief 
maakt. 
Om een voorbeeld te geven van een achillespeesbehandeling, zetten we één van de sterspelers van DESK 
in the picture: Steven Krikken. Steven had last van beide achillespezen tijdens het rennen, met name op het 
voetbalveld. De achillespezen, vooral links, waren gezwollen en pijnlijk. “De analyse van het probleem bij 
Steven was het verkeerd neerkomen van de voetboog en hielbeen tijdens het rennen. Er was sprake van 
overpronatie, waardoor er enorm veel spanning stond op zijn kuiten. Dit heeft op termijn gezorgd voor een 
ontsteking van de achillespezen”, verklaart Luuk.
De oplossing: een combinatie van Dry Needling van de diepe kuit- en bilspieren, een betere inlegzool 
speciaal voor in de voetbalschoen (MySole) tegen de klap bij het neerkomen tijdens het rennen en specifieke 
oefeningen om deze klap ook met zijn spieren te kunnen opvangen. Daarnaast hebben we Shockwave 
therapie ingezet om het herstel van de achillespezen een boost te geven. 
Deze combinatie heeft ervoor gezorgd dat Steven binnen 3 weken weer aan het rennen was en dat hij, naar 
eigen zeggen, daarna elke week 5 doelpunten scoorde. We wachten nog steeds op de Langstraat Bokaal, 
Steven!

De achillespees: enorm sterk, maar soms sterk vervelend op het voetbalveld 
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DESK Selectie Heren
Seizoen 2022-2023

Bovenste rij van
Tom Heijkoop, René Leijtens, Bram van de Pas, Casper Standaert, Dylan Roovers, Steven Krikken, 

Tweede rij van
Hans van Wanrooij, Bjorn Damen, Bart Huis in ‘t Veld, Stijn Hamers, Mitchell Faro, Ghino Snels, Mathijs Emmers, 

Voorste rij van
Mees Weeland, Daan van Loon, Stijn Bergmans, Thijn van Riel, Mitchell Bastianen, Djordi Smout, Sander Dijst,

Op deze foto ontbreken: Anes Dedic, Carlo van den Beukel, Emile Aalbers,

links naar rechts:
Noah Raaijmakers, Justin van Veldhoven, Bas van Boxtel, Kevin Klijn en Jos van Nieuwstadt.

links naar rechts:
Tom Rommens, Djurre Verschut, Rik Luijten, Jur Molenschot, Mees van der Pennen en Jelle Hakkert.

links naar rechts:
Hans Vlak, Mike van Wezel, Jelle Lips, Noah Verstijnen, Timo van Kuijk, Fabio van der Lee en Jasper Schinkel. 

Jeremi Kimenai, Jetze Kemmere en Nico van der Linden.



Tom Heijkoop
Hoofdtrainer

Emile Aalbers
Assistent-/Keeperstrainer

Ton Brouwers
Assistent scheidsrechter

Nico van der Linden
Leider

Marc Janssen
Fysiotherapeut/verzorger
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Niels Jansen
Hoofdtrainer

Peter van Wezenbeek
Assistenttrainer

Hans van Wanrooij
Assistent scheidsrechter

Huub Jansen
Leider
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Sander Dijst Hans Vlak

Tom Heijkoop
Hoofdtrainer

Emile Aalbers
Assistent-/Keeperstrainer

Hans van Wanrooij
Assistent scheidsrechter
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Nico van der Linden
Leider

Bjørn Duits
Fysiotherapeut/Verzorger

René Leijtens
Assistenttrainer

Jelle Hakkert
Hoofdtrainer

Jos van Nieuwstadt
Assistenttrainer

Jorgen Lips
Leider
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Anes Dedic Bart Huis in ‘t Veld Bjorn DamenBas van Boxtel
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Casper Standaert Daan van Loon

Fabio van der LeeDjurre Verschut

Jasper Schinkel Jelle Lips Jeremi Kimenai Jetze Kemmere

Ghino Snels

Carlo van den Beukel

Djordi Smout

Dylan Roovers
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Mees van der 
Pennen

Mees Weeland

Mitchell Faro

Mike van Wezel

Noah Raaijmakers
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Noah Verstijnen Rik Luijten

Stijn BergmansSteven Krikken Thijn van Riel

Timo van Kuijk Tom Rommens

Stijn Hamers
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Na twee onafgemaakte seizoenen door corona, kon het afgelopen seizoen 
de competitie gelukkig in zijn geheel uitgespeeld worden. 
In het eerste volledige seizoen op zaterdag was vanaf de start de 
gezamenlijke honger naar succes enorm groot. Veel jeugdspelers stapten 
eerder dan gebruikelijk over naar de senioren; we konden daardoor starten 
met een volwaardige én sterke selectie.
‘Onbekend maakt onbemind’, maar dit gezegde maakte bij onze 
tegenstanders snel plaats voor respect en waardering voor het 
opvallend jonge DESK. Immers: er werden uiteindelijk door het 
vlaggenschip ook 19 van de 22 wedstrijden gewonnen met als gevolg 
een dik verdiend kampioenschap en promotie naar de 3e klasse! 

Wat zeker ook bijgedragen heeft aan het succes is de teamspirit, het 
enthousiasme en de grote saamhorigheid en betrokkenheid van de gehele 
selectie (DESK 1 en DESK 3).
De samenwerking en de eensgezindheid uitten zich als slagroom op de 
taart op de kampioensdag. De gehele selectie deelde gezamenlijk mee in 
feestgedruis. Hier kun je als selectie en vereniging echt erg trots op zijn!

De voetbalhonger zal dit seizoen in de 3e klasse zeker nog niet gestild zijn. De 
nieuwe selectie DESK 1 en DESK 2 zal zeker meer weerstand ondervinden, 
maar de ambitie, de gretigheid en het talent geven vertrouwen om de 
volgende stappen te zetten.
Ook de komende competitie beschikt DESK over een prima en volwaardige 
selectie om te kunnen doorgroeien en te doorontwikkelen. Het pakken van 
een prijs moet hierbij het gezonde streven en de sportieve uitdaging zijn.

Het seizoen 2022-2023 hopen we weer veel DESK-supporters langs de 
zijlijn te zien. Deze ondersteuning is erg waardevol voor ons om tot succes 
te komen.

Wij als selectie hopen iedereen weer te kunnen trakteren op energiek, 
verzorgd en aanvallend voetbal! Gezamenlijk gaan we er weer een mooi en 
succesvol seizoen van maken.

Met sportieve groeten,

Tom Heijkoop

Tom Heijkoop (hoofdtrainer DESK ZAT. 1)

Tom Heijkoop
Hoofdtrainer vv DESK
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Wedstrijdprogramma
DESK 1 - Seizoen 2022-2023

24 sep MVV’58 - DESK 

1 okt DESK - Sleeuwijk

8 okt NEO’25 - DESK 

15 okt DESK - SV Capelle 

29 okt Sparta’30 - DESK 

5 nov DESK - GVV’63 

19 nov Haaften - DESK 

26 nov DESK - Dongen

3 dec Vuren - DESK 

10 dec DESK - ONI 

21 jan 

28 jan

DESK 

GDC

- 

-

SV BLC 

DESK
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4 feb DESK - MVV’58 

11 feb Sleeuwijk - DESK

4 mrt DESK - NEO’25 

11 mrt SV Capelle - DESK 

18 mrt DESK - Sparta’30 

25 mrt GVV’63 - DESK 

15 apr DESK - Haaften 

22 apr Dongen - DESK

29 apr DESK - Vuren 

13 mei ONI - DESK 

20 mei 

27 mei

      DESK 

SV BLC 

- 

-

GDC 

DESK

“Het seizoen 2022-
2023 hopen we weer 
veel DESK-supporters 
langs de zijlijn te zien. 
Deze ondersteuning 

is erg waardevol voor 
ons om tot succes te 

komen.“

Kevin Klijn Mathijs Emmers

Mitchell Bastianen

Jur Molenschot Justin van Veldhoven
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Administraties

Administraties

Verzorgen boekhouding
Samenstellen jaarrekeningen
Complete loonadministratie

Alle soorten belastingaangifte
Advies en ondersteuning

Menno Oosterwaal 06-51465485
Frenk Oosterwaal 06-10976657

info@fido-administraties.nl
Dr. Schaepmanstraat 24 te Kaatsheuvel

0254400.pdf   1 15-11-2021   8:23:51
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DESK Selectie Dames
Seizoen 2022-2023

Bovenste rij van
Steffie Mertens, Nienke Damen, Lieke Bergmans, Eva Berfelo, 

Voorste rij van
Lia Visser, Indy van Kuijk, Kim van der Linden, Djulita Laros, Ronny Birdja, 

Op deze foto ontbreken: Floortje Goenee,

links naar rechts:
Nicole de Louw, Naomi Koenen, Lisa Struycken en Erinn Verhaaren. 

links naar rechts:
Simone Brekelmans, Lauri van der Aa, Kiki Fitters en Esther Westerveld. 

Shirley Meijer en Nikki Snoeren.
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DESK Selectie Dames
Seizoen 2022-2023

Ronny Birdja 
Hoofdtrainer

Simone Brekelmans
Grensrechter

Djulita Laros
Elftalleider

Erinn Verhaaren Esther Westerveld Floortje Goenee Indy van Kuijk

Kiki Fitters Lauri van der Aa Lia Visser

Lieke Bergmans Lisa Struycken Nicole de Louw

Nienke Damen Nikki Snoeren Steffie Mertens
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Kim van der Linden

Naomi Koenen

Shirley Meijer

Beste Dessers,

Even een terugblik op het seizoen 2021 - 2022. Kort samengevat is dit 
seizoen voor ons erg pittig geweest met veel blessures. Van zondag- naar 
zaterdagvoetbal was best een omschakeling met veel sterke tegenstanders. 
Gedurende het seizoen bleek ook dat vier teams zich aanvankelijk hadden 
ingeschreven voor de eerste klasse, maar door de KNVB in de 3e klasse 
waren geplaatst. 

Hulp van andere teams
Vanwege de blessures hebben we veel hulp moeten inschakelen van 
andere teams. Onze dank gaat daarom nog altijd uit naar André Zwaans 
en Suzanne Landzaat voor het keer op keer aanleveren van speelsters van 
DESK VR2 en MO17-2. Gelukkig hebben we met z’n alle een positie in de 
middenmoot kunnen behalen en het seizoen positief af kunnen sluiten. 

Vooruitblikken 
Dan de blik op het seizoen 2022-2023. Ik heb mijn contract bij vv DESK 
met één jaar verlengd. We gaan er ook dit jaar weer een mooi seizoen 
van maken. De pijnpunten van afgelopen jaar worden meegenomen en 
geëvalueerd en we kijken vooral samen vooruit naar komend seizoen. 
Besloten is om een stapje terug te doen: DESK VR1 komt dit jaar uit in 
de 4e klasse. Hiermee hopen we de knelpunten van afgelopen seizoen te 
ondervangen.  

De dames en ik hebben er alle vertrouwen in; op naar een mooi seizoen!

Ronny Birdja

Ronny Birdja (hoofdtrainer DESK VR1)

Ronny Birdja
Hoofdtrainer DESK VR1
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Wedstrijdprogramma
DESK Vrouwen 1 - Seizoen 2022-2023

1 okt SC Everstein - DESK VR1

8 okt DESK VR1 - ST Vuren/Herovina

15 okt SSC’55 - DESK VR1

29 okt DESK VR1 - GVV’63 

5 nov NOAD’32 - DESK VR1

12 nov ASH - DESK VR1

19 nov DESK VR1 - ST Almkerk/Altena

10 dec Sleeuwijk - DESK VR1

17 dec DESK VR1 - SVO De Gaard

21 jan SVO De Gaard - DESK VR1

28 jan DESK VR1 - Nivo Sparta

11 feb DESK VR1 - SC Everstein

4 mrt ST Vuren/Herovina - DESK VR1

11 mrt DESK VR1 - SSC’55

18 mrt GVV’63 - DESK VR1

25 mrt DESK VR1 - NOAD’32

1 apr DESK VR1 - ASH

15 mrt ST Almkerk/Altena - DESK VR1

13 mei DESK VR1 - Sleeuwijk

20 mei Nivo Sparta - DESK VR1
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Eva Berfelo



FIJNE WEDSTRIJD!

OOK ONZE 
TAARTEN
ZIJN ROND
GEWONNEN OF VERLOREN? 
Vieren of troosten, met 
slagroomtaarten en vlaaien, 
óók met bedrijfslogo. Team 
PartyVlaai denkt graag mee 
over een smakelijke verrassing.

Vóór de wedstrijd, in de 
pauze of tijdens de derde 
helft: met ons gebak of onze 
worstenbroodjes (ook halal, 
vegan en glutenvrij) scoor je 
altijd. 

TRAKTEREN 
KAN AL 
VANAF 

1 EURO PER 
PERSOON 

GROTESTRAAT 219 • WAALWIJK • ONLINESHOP@PARTYVLAAI.NL • 0416 - 560 010 • PARTYVLAAI.NL



Communicatie
Communicatie is een belangrijk onderdeel binnen onze vereniging. 
Zowel binnen als buiten de lijnen is communicatie van wezenlijk belang 
om goede resultaten  te  boeken. Helderheid en transparantie zijn de 
kernwaarden voor onze communicatie binnen DESK.

De betrokkenheid neemt toe                                                                                                                               
Afgelopen seizoenen merken we dat de betrokkenheid binnen de club 
weer toeneemt. Teams en spelers sturen wedstrijdverslagen in en leveren 
foto’s aan om deze met alle Dessers te delen. Het nieuws van DESK via 
alle communicatiemiddelen wordt weer goed gelezen. Daarnaast weten 
zowel de regionale- als de nationale media ons te vinden. Ga zo door!

Iedere dag wordt er nieuws verzameld en worden er artikelen geplaatst 
en ingezonden. Een bijzonder belangrijke en drukke taak; de commissie 
bestaat slechts uit twee man die de gehele DESK-communicatie verzorgt. 
De commissie onderhoudt de website, actualiseert de website en 
Facebook, maakt de Presentatiegids en het Jaarverslag, doet de wekelijkse 
redactie op zondagavond voor De Duinkoerier en daarnaast biedt de 
commissie ondersteuning aan alle afdelingen binnen DESK voor drukwerk 
van bijvoorbeeld folders, flyers en posters. Ook fungeert de commissie als 
woordvoerder voor (regionale) media en staat het in nauw contact met 
alle gelederen binnen de vereniging.

We zoeken extra handjes!                                                                                                                           
Veel nieuws betekent ook dat DESK leeft, dat DESK ontwikkelt en dat 
er bij DESK veel betrokken mensen actief zijn. Om de druk te verlagen 
binnen de commissie Communicatie zijn we nog steeds op zoek naar 
commissieleden, jeugdspelers die een studie in de journalistiek of 
communicatie volgen, ouders of spelers die in de communicatie werkzaam 
zijn of grafici die handig zijn met Adobe Photoshop en Illustrator. 
Daarnaast zijn wij ook op zoek naar fotografen of vrijwilligers die met 
een camera video’s willen opnemen en editten. Iedere inbreng om de 
communicatie van DESK naar een nog hoger niveau te tillen is welkom.
                                                                                                                        
Ken jij zo iemand? Tip de redactie van DESK via een mailtje naar 
communicatie@vvdesk.nl.

DEEL HET MET DESK!                                                                                                                       
Wanneer jij iets wilt publiceren over jouw team kun je dit insturen. Wordt 
jouw partner én DESK-lid vader of moeder? Is er iemand overleden? Heb 
je wat leuks te melden over jouw team of het team dat je traint? Is jouw 
kind, teamgenoot, vader/moeder, leider of trainer langdurig geblesseerd of 
wil je een Desser in het zonnetje zetten? Of heb je wat anders te melden? 
Laat het de redactie weten door te mailen naar communicatie@vvdesk.nl 
en dan zorgen wij ervoor dat jouw bericht een mooi plekje op de DESK-
website krijgt. 

Schroom niet en zorg dat jouw successen en informatie ook door andere 
leden binnen en buiten onze club gevierd en bereikt kunnen worden!

Steffie Mertens

De commissie Communicatie zorgt elk jaar 
voor de presentatiegids

Het logo van DESK komt in alle uitingen 
terug, zelfs op taartjes!

SCOORTALTIJD!

AMERIKASTRAAT 18, 5171 PL KAATSHEUVEL | 0416 - 28 00 55 
INFO@JAC-KLIJN.NL | WWW.JAC-KLIJN.NL
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Carlo van den Beukel
Terug bij de DESK-selectie als keeper

Vv DESK telt vanaf dit seizoen weer twee keepende ‘Van den Beukels’. Dit 
alles is te danken aan Carlo, die na enkele seizoenen terugkeert als keeper 
bij de DESK-selectie. Voor velen een bekend gezicht, maar toch zochten 
we de lange doelman even op voor een interview. Waarom keert Carlo 
terug bij DESK en wat verwacht hij van komend seizoen? 

Zo, Carlo: je bent terug op d’n Eikendijk. Hoe voelt dat?  
“Het is altijd even wennen om als ‘nieuweling’ ergens binnen te komen. Als 
je eenmaal met de groep bezig bent en alle bekende gezichten weer een 
keer hebt gezien, dan is de ‘spanning’ er wel vanaf. Het scheelt dat er nog 
veel bekenden in de selectie voetballen en mij een warm welkom hebben 
gegeven. De waardering en de vriendelijkheid van alle mensen die DESK 
een warm hart toedragen voel je nog steeds, dat is fijn om te ervaren.”

Een goede keuze dus om terug te keren. De afgelopen seizoen keepte je bij Wilhelmina ‘26 in Wijk en Aalburg. 
Wat was dat voor club?  
“Ik heb mooie jaren bij Wilhelmina ’26 achter de rug. Het is een (h)echte dorpsclub waar een ons-kent-ons-cultuur 
heerst. Daardoor heb ik in Wijk en Aalburg een fijne, mooie en goede periode gekend. Bij Wilhelmina ’26 ben ik 
voor het eerst in aanraking gekomen met het zaterdagvoetbal. Door die ervaring zie ik mij de komende jaren niet 
switchen van zaterdag- naar zondagvoetbal. Het grote verschil zit hem in de benadering van een wedstrijd. Veel 
spelers in de competitie kennen elkaar persoonlijk, kennen elkaars kwaliteiten en hebben een bepaald gevoel bij 
elkaar. Dit wil dan wel eens overslaan op de supporters. De supporters aan de andere kant van het water (Maas, 
red.) en richting Dordrecht leven intens mee met het voetbal van het eerste elftal. Als je thuis speelt heb je veel 
voordeel bij een intense en betrokken achterban, maar bij uitwedstrijden moet je het als keeper zijnde eigenlijk 
altijd wel ontgelden. Het is leuk om te zien dat supporters een passie hebben, als die maar op de juiste manier 
wordt overgebracht. Het is immers ook hun weekend.”

Je had dus een goede tijd in Wijk. Wat heeft je dan toch doen besluiten om je rentree te maken bij vv DESK?  
“Voetballen in de regio Dordrecht en ‘over de Maas’ is een mooie ervaring en goed voor je sportieve ontwikkeling, 
maar naarmate je ouder wordt, ga je dingen vaker tegen elkaar afwegen. Een biertje op de overwinning drinken zat 
er vaak niet in, want je moest nog met de auto naar huis. Daarnaast werden de reistijden steeds langer waardoor 
je wel eens langer moest rijden dan dat je daadwerkelijk op het veld stond. Dat DESK kampioen is geworden en 
de overstap heeft gemaakt naar het zaterdagvoetbal, is zeker van invloed geweest op mijn keuze. Het is fijn dat je 
op de fiets naar de club kunt, voetbalt op een leuk niveau met een erg talentvolle groep en veel derby’s speelt. Het 
spelen van derby’s met een volle zijlijn geeft een kick.”  
 
Velen kennen jou als een echte penaltykiller. Je stopte volgens mij soms wel vijf á zes pingels per seizoen.  
Ben je nog altijd díe keeper van weleer voor wie strafschopnemers bang waren?  
“Een echte penaltykiller wil ik mij niet noemen, haha. In het verleden heb ik er wel eens één gepakt, maar het blijft 
lastig. Het grote voordeel dat wij als keepers hebben ten opzichte van de nemers, is dat wij iets te winnen hebben 
en zij kunnen alleen maar verliezen. Wel ben ik nog steeds degene die zich de hele wedstrijd met de achterste zes 
bezighoudt. Door steeds bezig te blijven en je teamgenoten te blijven coachen, kan je een hoop onrust wegnemen 
en ben je benarde situaties voor de goal voor. Het zorgt er ook voor dat je tijdens de wedstrijd scherp blijft, dat 
geeft mij ook een fijn gevoel.”

Carlo van den Beukel

46 Carlo is na 3 seizoenen terug bij DESK.

Carlo van den Beukel
Terug bij de DESK-selectie als keeper

Je bent nog altijd lekker bescheiden! Misschien een makkelijkere vraag: op welk gebied valt er nog veel te leren?                                                                                                      
“Op alle gebieden valt nog genoeg winst te behalen, vooral aan het begin van een nieuw seizoen. Op dit moment 
focus ik mij voornamelijk op het verbeteren van mijn voetenwerk. Ik heb in de voorbereiding gemerkt dat ik de 
afgelopen jaren hier minder aandacht aan heb besteed. Gelukkig voor mij zijn de keeperstrainingen vrij pittig, 
waardoor ik verwacht dat het voetenwerk binnen afzienbare tijd weer op acceptabel niveau is. Verder blijft het 
inschatten van hoge ballen en de steekbal achter de verdediging erg moeilijk. De voorbereiding is een mooi 
moment om hier aandacht aan te schenken door het gewoon te doen. Doordat je het doet en probeert, kweek 
je vertrouwen. Doordat je meer vertrouwen krijgt in je kunnen, kan je later in het seizoen uitblinken en het team 
redden als dit nodig is.”
 
DESK 1 speelt dit seizoen in de 3e klasse. Een mooie competitie met veel bekende tegenstanders. Wat zijn je 
verwachtingen voor komend seizoen?  
“Ik heb denk ik tegen één of twee ploegen binnen deze competitie een keer gevoetbald, dus ik vind het lastig om te 
zeggen voor welke posities wij gaan strijden. Ik verwacht dat de meeste ploegen in deze competitie er niet op uit 
zijn om mooi voetbal te spelen, terwijl wij dat juist wel willen. We zullen dus rekening moeten houden met ploegen 
die met de kont in de zestien spelen en elke countermogelijkheid gebruiken om proberen te scoren. Daarnaast krijg 
je te maken met fysiek sterke elftallen met slimme en geroutineerde spelers. Zij weten precies hoe je jonge spelers 
moet aanpakken en hoe je hen uit de wedstrijd speelt. Ik denk dat voor ons de grootste uitdaging ligt om niet mee 
te gaan met het spel van de tegenstander.
Buiten het veld verwacht ik een fijne, ontspannen en relaxte sfeer. Dat er sprake is van saamhorigheid en waar 
groepscohesie op één staat.” 
 
Doe toch eens een voorspelling: waar denk je dat de lat voor DESK ligt met de huidige selectie?                                                                                                                           
“Het is een jeugdige groep met veel potentie om binnen een aantal jaar te promoveren. Het succes van een elftal 
valt en staat met het behouden van een kwalitatief goede selectie. Als er meerdere jongens wegvallen die het 
verschil maken dan kan je bijna elk seizoen opnieuw beginnen met bouwen aan een kwalitatief goede selectie. 
Deze groep beschikt over veel talent en daarnaast zijn het ook nog eens vrienden van elkaar. Als deze groep bij 
elkaar blijft dan kan een volgend kampioenschap in de toekomst niet uitblijven. Als het eenmaal begint te lopen 
en iedereen wil voor elkaar werken en accepteert de coaching en aanwijzingen van anderen, dan kan het tot iets 
moois uitlopen.” 
 
Veel jonge DESK-keepers staan tijdens de wedstrijd achter de goal om mee te kijken. Wat zou jij die talentvolle 
(jeugd)keepers meegeven?                                                                                                                   
“Doe vooral wat je leuk vindt. Als jij graag wil trainen en beter wil worden om hetgeen te bereiken wat jij voor ogen 
hebt, probeer daar dan zoveel mogelijk uit te halen. Het zou zonde zijn als je dingen aan je voorbij laat gaan waar je 
eigenlijk wel aan deel zou willen nemen.”

Succes Carlo!

Thijs Dingemans

Carlo hoopt zijn oude DESK-niveau weer te behalen. 47

Met welke keeper vergelijk je jezelf? Waar liggen jouw 
kwaliteiten? 
“Dat vind ik een lastige vraag. Ik ben van mening dat je jezelf 
niet met een ander kan vergelijken. Wel kijk ik tegen een 
aantal keepers op! Ik vind Onana een hele goede keeper met 
geweldige reflexen en enorm veel voetballend vermogen. 
Zijn gedrag en zijn nonchalante houding trekt mij dan weer 
een stuk minder aan. Daarnaast heb ik een zwak voor Buffon 
en De Gea en in het verleden voor Casillas en Van der Sar. Zij 
gaven het elftal zoveel rust en vertrouwen omdat zij nooit 
gekke dingen deden. En als het er echt om ging, dan stonden 
ze er ook nog eens.”
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Ze is al jaren een vast gezicht in de selectie van de DESK-vrouwen en ook 
dit seizoen (2022-2023) zien we Lauri van der Aa terug op de elftalfoto. Al 
ruim 13 jaar voetbalt de Kaatsheuvelse in DESK VR1. Reden dus om haar 
dit jaar in het zonnetje te zetten.  
 
Van Houston naar d’n Eikendijk 
Lauri zette haar eerste stappen op het voetbalveld in Houston, Texas 
(Verenigde Staten). “Wij woonden daar destijds en mijn oudere broer 
voetbalde. Ik wilde dat ook eens proberen en schreef me in bij een club in 
Houston. Eenmaal terug in Nederland ben ik mijn broer nogmaals gevolgd: 
dit keer richting v.v. Berkdijk.” Lauri voetbalde daar één a twee seizoenen 
bij de jongens. Toen er bij vv DESK een meisjesteam kwam, schreef ze zich 
uit op De Kegelaer voor een avontuur op de Eikendijk. “Ik heb - met een 
kleine uitstap naar de jongens omdat ik bij de KNVB voetbalde - vrijwel 
altijd bij de meisjes/dames gevoetbald.” 
 
Op haar 15e kwam Lauri bij DESK VR1 terecht, toen de dames in de 
Hoofdklasse voetbalden. Dat werd meteen een goede test voor de toen 
nog jonge speelster. “DESK VR1 was toen een sterk team: de dames 
werden kampioen en wonnen de beker, in dat seizoen viel ik wel eens in. 
Het seizoen erop, werd ik pas echt onderdeel van VR1. De mentaliteit was 
echt top. Alle neuzen gingen dezelfde kant uit, iedereen wilde het hoogst 
haalbare. Dat was een mooie en leerzame periode voor mij”, blikt Lauri 
terug, die zich opmaakt voor haar 13e seizoen bij DESK VR1.  
 
Gloriejaren in de Hoofdklasse 
Wat haar absolute hoogtepunt is geweest? “Poeh, dat is een lastige vraag 
als je al zolang voetbalt… Maar als ik dan toch moet kiezen, dan is het het 
hoge niveau waarop we vroeger voetbalden (Hoofklasse, red.) en de vele 
busreizen door het hele land met Peter van Wezenbeek als trainer. We 
hadden destijds echt een heel hecht team.” Met het goede teamgevoel 
zit het nog altijd goed, bevestigt Lauri. “We hebben een leuk en gezellig 
team”, zegt ze enthousiast. Qua niveau is de situatie anders dan 13 jaar 
geleden. DESK VR1 voetbalt dit seizoen (2022-2023) in de 4e klasse nadat 
besloten is om een stapje terug te doen. “Dat vind ik wel jammer, maar ik 
voetbal tegenwoordig vooral voor het plezier”, zegt Lauri, die nog steeds 
de drive heeft om elke wedstrijd te winnen en voor het hoogst haalbare te 
gaan.  
 
Lekker blijven genieten 
Het damesvoetbal is in ontwikkeling, ook bij DESK. Of Lauri kan 
voorspellen waar DESK VR1 over vijf jaar staat? “Ik hoop natuurlijk dat 
het damesvoetbal blijft groeien en dat het niveau landelijk gezien naar 
een hoger niveau wordt getild. Ook hoop ik dat de dames van DESK weer 
op een hoger niveau voetballen. Ik verwacht niet dat ik tegen die tijd zelf 
nog voetbal, maar er komt een erg goede lichting aan vanuit de meiden 
jeugdteams. Zij gaan het zeker ver schoppen!”

 
Thijs Dingemans

Lauri van der Aa
Al 13 jaar speelster van DESK VR1

Lauri van der Aa

Lauri voetbalt al 13 jaar bij DESK VR1. 49
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Ze komen uit een echte DESK-familie, lopen al jaren rond op d’n Eikendijk 
en zijn ondenkbaar uit DESK VR2: André en Ilse Zwaans vormen al jaren een 
topduo in het tweede vrouwenteam. Vader als trainer, dochter als speelster. 
Of dat altijd goed gaat, zo’n vader-dochter in een team? “Bij ons wel”, 
bevestigen André (53) en Ilse (23). “Het is iets wat je al jaren samen doet en 
we vinden het allebei erg leuk. We rijden bijna altijd samen naar DESK en 
ook weer samen naar huis. En ja, dan nemen we uiteraard de trainingen en 
wedstrijden nog even door.”

Tweeluik André en Ilse Zwaans
Vader en dochter én trainer en speelster DESK VR2

Vader en dochter André en Ilse Zwaans

“Het is lastig om kritisch op elkaar te zijn” 
Gespreksstof voldoende. Of het nu gaat om de uitslagen van DESK VR2, de wedstrijden van PSV of het feestje in 
de kantine: vader-dochter zijn nooit uitgepraat. “Thuis hebben we het regelmatig over voetbal, zowel over DESK 
VR2 als over PSV. Naast DESK hebben we namelijk twee seizoenkaarten bij PSV. Er wordt geen thuiswedstrijd 
overgeslagen en uitwedstrijden volgen we thuis voor de buis. Kortom: er is genoeg voetbal om over te praten.” 
 
Over elkaars kwaliteiten wordt niet vaak gesproken. “Het is lastig om kritisch op elkaar te zijn”, zeggen beiden 
lachend. “Dus vermijden we die gesprekken maar.” Wel wordt gepraat over de voordelen van het samenspelen in 
een team. “Als trainer en vader ben je elke wedstrijd aanwezig en zo zie je je kind ook wekelijks sporten, dat is leuk”, 
zegt André. “Voetbal is iets dat we samen gemeen hebben”, vult Ilse aan. Lachend: “In ons geval is dat wel heel 
serieus genomen.” 
 
De looks van Philip Cocu, de eigenschappen van Diego Simeone 
Het wordt tijd om toch eens wat over elkaars kwaliteiten te vertellen. Wat voor type André als trainer is? “Hij is 
een fanatieke trainer die veel tijd aan het team besteedt”, zegt Ilse trots. “Dat heeft niet iedereen in de gaten denk 
ik. Het voorbereiden van trainingen kost veel tijd en met tien babbelende vrouwen om je heen is het ook niet altijd 
makkelijk om de oefeningen goed uitgevoerd te zien worden. Toch is het geduld aanwezig en volgens mij heeft 
André het goed naar zijn zin.” Ilse vergelijkt haar vader met twee proftrainers: “Als het om de looks gaat vind ik 
André veel op Phillip Cocu lijken. Als het gaat om eigenschappen, dan is het net Diego Simeone. André kan erg fel 
zijn!”  
 
Een echte laatste man 
Hoe Diego Phillip Zwaans zijn dochter omschrijft? “Ilse een fanatieke speelster. Ze slaat nagenoeg geen training 
en wedstrijd over en zet zich voor de volle honderd procent in. Ze heeft in het verleden op meerdere posities 
gespeeld, maar heeft uiteindelijk als laatste man haar plekje gevonden. Ilse is rustig aan de bal, heeft overzicht, 
kapt regelmatig speelsters uit, is redelijk snel en probeert zoveel mogelijk van achteruit op te bouwen. Kortom: een 
echte laatste man.” Of papa tóch kritisch kan zijn? “Een leerpunt is het spelen op buitenspel.  
Aangezien we veel jonge teams tegenkomen met snelle spitsen, blijft Ilse liever een paar meter achter de 
tegenstander staan.” 
 
“We doen het voor het team” 
André en Ilse gaan hun vijfde seizoen in bij DESK VR2 en hopen nog jaren met de meiden samen te spelen. “Het 
is een heel divers team, dat maakt het leuk. We hebben vrouwen van verschillende leeftijden, de jongste is 23, 
de oudste is bijna 50. Kijken we naar de gezelligheid, dan zegt dit verschil niets. We noemen de jongsten ook wel 
eens ‘de puppy’s’ en de oudsten ‘de rollators’. De puppy’s houden de rollators jong!” Ondanks de gezelligheid is het 
fanatisme zeker aanwezig. “We willen altijd bovenin de competitie meedoen. Buiten het veld gaat het om de lol, 
maar daarbinnen zijn we serieus en willen we winnen.”  
 
Die drive blijft André en Ilse motiveren. “Zolang VR2 bij elkaar blijft, blijven wij ook. Je doet het voor het voetbal, 
omdat je het leuk vindt, maar ook voor het team”, zeggen beiden trots. Ilse benadrukt dat de twee nog lang niet 
zijn uitgekeken op DESK VR2: “André heeft een goede band met de dames maar ook met de andere trainers, Ed en 
Maikel. Zolang zij blijven, blijft hij ook.” 
 
Thijs Dingemans
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Laat de scheidsrechter in je los
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Eigenlijk is het best gek dat scheidsrechters schaars beginnen te 
worden. Iedere week blijkt namelijk weer dat er langs de lijn genoeg 
scheidsrechters staan. Blijkbaar is de spelregelkennis aanwezig, alleen het 
daadwerkelijk op het veld staan tussen de spelers, en beslissingen nemen 
is een stap verder. Dit zien we bij DESK ook: de poule met scheidsrechters 
wordt kleiner en kleiner en is duidelijk toe aan aanvulling. Steeds vaker 
komt het voor dat teams zelf hun wedstrijden moeten fluiten. Vandaar 
dat DESK een jeugdscheidsrechterstraject heeft: spelers uit de lagere 
jeugdelftallen gaan wedstrijden fluiten en als dat bevalt en goed gaat, 
kan de jeugdscheidsrechter de stap maken naar het fluiten van elftallen. 
Voor iedere leeftijd wordt gekeken of er een cursus aangeboden kan 
worden. Ook is DESK blij dat ouders en leiders de fluit oppakken als 
er geen scheidsrechter is aangewezen. Een ding is duidelijk: ‘Zonder 
scheidsrechter, geen voetbal’.

Geen scheidsrechter meer nodig
Bij de jongste jeugd is tegenwoordig bij de nieuwe voetbalvormen geen 
scheidsrechter meer nodig, maar zijn de spelers zelf verantwoordelijk voor 
beslissingen. Om dat in goede banen te leiden is er een spelleider (veelal 
een leider of een ouder die van zich laat horen op momenten dat het een 
en ander niet duidelijk is of dat er doorgespeeld wordt op het moment dat 
er toch wat aan de hand is). Al met al is een scheidsrechter nodig om het 
voetbalspelletje te kunnen spelen. Laat de scheidsrechter in je los en daag 
jezelf uit een wedstrijd in goede banen te leiden. De spelregels zijn snel 
geleerd, maar het toepassen leer je vooral door te fluiten en inschattingen 
te maken op momenten dat het moet. Wil je verder leren hoe om te 
gaan met kritiek en om op de juiste manier feedback te geven, dan is het 
scheidsrechtersvak aan te raden.

Word jij de nieuwe Björn Kuipers?
Bij DESK worden er wekelijks zo’n twintig wedstrijden gespeeld en daarom 
zijn we dringend op zoek naar nieuwe (club)scheidsrechters. Lijkt het 
jou - of je kind - wat om verenigingsscheidsrechter te worden? Laat het 
ons weten! Twijfel je nog? Probeer het dan gewoon! Marlies Raaijmakers 
is scheidsrechtercoördinator binnen DESK en zorgt ervoor dat jij je 
helemaal thuisvoelt in de wereld van het fluiten. Er zijn mogelijkheden 
om een cursus te volgen en je wordt uitstekend begeleidt door ervaren 
scheidsrechters. Klinkt goed? Laat je interesse blijken via secretaris@
vvdesk.nl. En o ja, per gefloten wedstrijd krijg je een consumptiekaart (á 
11 euro) ter vergoeding!

Tot snel, talentvolle scheidsrechters!

Een trouw groepje DESK-scheidsrechters

Jong en oud, iedereen is welkom als 
clubscheidsrechter
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Old Stars
Verbinding tussen sport en gezondheid

O.S.D. bestaat nu inmiddels bijna vier jaar, de laatste loot aan de rijke DESK-tak. Rond de twintig Old Stars zijn elke 
maandagmorgen aanwezig om onder de DESKundige leiding van trainer Dik van Beek en leiders Henk de Kort en 
Maarten Voesten van 09.30 uur tot 11.00 uur te trainen en een partijtje te spelen gevolgd door ‘de derde helft’. 
Die vindt plaats in het clubhuis of buiten op het terras. Marian Koot is steeds aanwezig om de Old Stars van een 
drankje te voorzien. 

Sociale element
De wekelijkse bijeenkomst op ons sportpark behoort natuurlijk tot de ‘core business’ van de Old Stars, doch 
het samen zijn zonder bal wordt zeker niet vergeten. In december is het de gewoonte geworden een officiële 
jaarvergadering te houden, compleet met agenda, notulen en ledenlijst. De catering tijdens en na afloop is ook dan 
in uitstekende handen van Marian. Koffie, kerstbrood, broodjes en een borrel zijn de ingrediënten die zorgen voor 
een feestelijk tintje. Op de uitnodiging staat vermeld: “Gelet op de grote verschillen in consumptiegedrag van onze 
leden, lijkt het ons juist, dat iedereen zijn eigen consumpties meteen na de vergadering afrekent”…… 
Begin augustus is het de gewoonte geworden dat lid Sjef van Loon in ‘’t Hoekske’ zijn schitterende accommodatie 
in een lommerrijke omgeving gratis ter beschikking stelt. Dan wordt het seizoen afgesloten met een barbecue 
vergezeld van de nodige flessen ‘Grand Cru’, waarbij Marian en ondergetekende als contactpersoon tussen 
bestuur en de Old Stars worden uitgenodigd. Het tekent de sfeer van deze groep Dessers dat dan steeds iedereen 
aanwezig is!  
 
Uitnodigingen
Het afgelopen jaar zijn 3 uitnodigingen binnengekomen om wedstrijden te spelen. Uit Mallorca is een verzoek 
ontvangen om aan een meerdaags toernooi deel te nemen. Daar is voorlopig nog van afgezien. Van MOS, een 
vereniging uit Waalwijk, is een verzoek ontvangen om een wedstrijd spelen en op de uitnodiging van RKC is positief 
gereageerd. Op vrijdag 13 mei is voor het eerst deelgenomen aan een indrukwekkend bezet toernooi bij buurman 
RKC: het ‘walking football toernooi’. 
Deelnemers waren RKC, FC Utrecht, Feyenoord, AZ, MVV, FC Den Bosch, SC Telstar, Brabant United, GVV’63, Old 
Blacks Laren en MOS. Met twee overwinningen, twee gelijke spelen en een nederlaag is een uitstekend resultaat 
geboekt. Dik van Beek was dan ook dik tevreden over zijn team. De doelstelling van het toernooi was niet wie 
winnaar werd, maar wie de meeste sportieve punten behaalde. FC Utrecht was de winnaar. 
De organisatie zat perfect in elkaar. Voor de inwendige mens werd tijdens de wedstrijden prima gezorgd, gratis 
koffie/thee en een uitstekend lunchpakket. Na afloop werd een ‘diner’ aangeboden bestaande uit een luxe 
hamburger of hotdog compleet met een frietje.  
 
Volwaardig lid
Het lidmaatschap van deze groep beperkt zich niet tot alleen tot maandagmorgen. Opvallend dat vele Old Stars, 
vergezeld van hun partner, aanwezig waren op de 65+ middag op zaterdagmiddag 9 april in het clubhuis. Ook 
die aanwezigheid zal hopelijk spoedig traditie worden. Uit die opvallend hoge aanwezigheid mag geconcludeerd 
worden dat het sociale element voor menig Old Star ook belangrijk is. Op deze wijze worden lichaam en geest 
voor onze Old Stars uitstekend op onze accommodatie aan de Eikendijk gecombineerd. Ook dat heeft v.v. DESK te 
bieden!
 
Aanmelden
Voor nieuwe aanmeldingen kan men zich het beste in verbinding stellen met ledenadministrateur Hennie Balvers 
of een van de leden van de Old Stars DESK: 
Hennie Balvers  T   0416 276564  E   fam.balvers@home.nl
Henk de Kort   T   06 50676609          E   henkdekort1951@gmail.com
Maarten Voesten  T   06 51400138          E   maarten@voesten.org 
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Op de bestuursvergadering van december 2017 staat op 
de agenda ‘oprichting Old Stars Football’. Op 18 januari 
2018 is een samenwerkingsverband gevormd tussen 
ContourdeTwern, de welzijnsorganisatie van de gemeente, 
de K.B.O. Kaatsheuvel en v.v. DESK. Op 17 september vindt 
de officiële oprichting plaats van O.S.D., ‘Old Stars DESK’. 

Christ van Wezel (betrokken bij oprichting Old Stars) met de 
oorkonde

De DESK Old Stars tegen de leeftijdsgenoten van RKC in 2018. 55
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Mijn DESK-historie
Christ van Wezel deelt herinneringen en anekdotes over zijn DESK-verleden

Christ van Wezel

Op de vraag van onze (inmiddels) oud-gewaardeerde Secretaris Thijs 
Dingemans om als een van de oudere leden een bijdrage te verzorgen 
voor de Presentatiegids, hoefde ik niet lang na te denken. Thijs noemde 
‘herinneringen’ en ‘een anekdote’ als voorbeeld. Of het het één of 
het ander zou worden, daar heb ik wel lang over nagedacht. Het zijn 
herinneringen geworden met een vleugje visie hoe ik DESK in de afgelopen 
67 jaar als actief en passief lid heb ervaren. 
 
Als 10-jarige voetbalde ik met o.a. Jan Laros, Henk Lugters en Hans 
Muskens in VESIO (Vlug En Snel Is Overwinnen), het voetbalelftal van de 
St. Bernardusschool aan het Wilhelminaplein. Op 12-jarige leeftijd heb ik 
me als lid aangemeld bij Willie Muskens, die naast het Patronaat woonde 
in de Hoofdstraat. Bij DESK werd ik twee jaar later ingeschreven. Dat 
scheelde contributie voor de K.N.V.B... 
 
Er waren destijds maar vier jeugdelftallen, verdeeld over vier 
leeftijdsgroepen. Je stond dus altijd in het eerste elftal! Ik herinner me de 
vier leiders: Rinus Fiora, Nico Kerssens, Wal Lugters en Tinus van Rijswijk. 
Op mijn 18e maakte ik de overstap naar DESK 1 van de senioren. DESK 1 
voetbalde destijds op het mooiste veld van Brabant, gelegen in het Sport- 
en wandelpark, waar nu het St. Nicolaasplein in De Efteling ligt.  
Om de twee weken bezetten zo’n vierduizend voornamelijk Kaatsheuvelse 
mannen en jongens de staantribunes. Het was als jongeling een feest om 
dit mee te maken ‘in het eerste van DESK’.  
 
Het seizoen 1960-1961 werd deels in Zeeland doorgebracht. Ik was nog 
nooit in Middelburg, Vlissingen, Terneuzen of Hontenisse geweest, ja 
zelfs een veerboot was volkomen nieuw. Hans Muskens, Henk Lugters 
en ik werden omringd door DESK-coryfeeën als Pietje van Boxtel, Gerard 
Wagemakers, Wies Pijnenburg, Cees van Wezel, Toontje van Gool, André 
Mosselveld, Bertus Voogd, Willie Damen, allen Kaatsheuvelse jongens. 
Omdat ik toch wel een van de zwakke broeders in dat illustere gezelschap 
was, bleek er volgend seizoen geen plaats meer voor mij te zijn. Ik 
verdween naar DESK 2 met als oorzaak: de komst van de ’buitenlanders’ 
zoals Wijnand Appels, Gerd Blume, Theo van de Bogaard, Walter Dekkers, 
Henk van der Schans, Lambert Verwijst, Harry Wittens. Men ging op ‘de 
financiële toer’, einde ‘topcarrière’...  
 
Ik heb die degradatie nooit als een nederlaag ervaren, integendeel. Met 
ontzettend veel plezier heb ik meer dan tien jaar aanvoerder mogen zijn 
van DESK 2 en tot mijn 44e in het laagste elftal, DESK 5 en DESK 8 (‘de 
Eilanders’), waarin ik alleen met Kaatsheuvelse jongens veel sportplezier 
heb beleefd, waar kennismakingen voor het leven gesmeed zijn, die nu 
nog van waarde zijn! 
 
Dat DESK een belangrijk deel van mijn ontspanning in het leven heeft 
betekend, moge duidelijk zijn. Ik heb er niet alleen leren winnen en 
verliezen. De vereniging heeft voor mij veel meer betekend. Ik durf zelfs te 
stellen, ik heb dat op jaarvergaderingen meerdere keren geuit, dat ik een 
deel van mijn ontwikkeling te danken heb aan DESK. 
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“Om de twee 
weken bezetten 
zo’n vierduizend 

voornamelijk 
Kaatsheuvelse 

mannen en jongens de 
staantribunes. Het was 
als jongeling een feest 

om dit mee te maken ‘in 
het eerste van DESK’.“

Ik heb er vele mensen leren kennen. Ik ben in contact gekomen met 
allerlei sociale klassen in de regionale voetbalwereld van Brabant en 
De Langstraat/Tilburg. Ik ben in de gelegenheid gesteld om in 1965 het 
maandblad ‘Langs ’t Lijntje’ samen met andere Dessers uit te geven. 
Dat heeft me enorm verrijkt.  Ik heb veel ervaring opgedaan op het 
organisatorische vlak bij de vieringen van het 40-, 50- en 75-jarig bestaan. 
Onlangs mocht ik het 90-jarig bestaan mede vormgeven, doch corona…  
 
Zowel in lichamelijk als in geestelijk opzicht heeft DESK mij veel gebracht. 
Ik heb gelukkig nog steeds een prima gezondheid, die ik deels aan het 
sporten in mijn jonge jaren aan DESK te danken heb. Op de middelbare 
school en op de kweekschool te Dongen werd ik vanaf klas 1 meteen in 
het schoolelftal opgesteld. Over zelfvertrouwen gesproken, dankzij de 
prima opleiding die ik bij DESK genoten had…! Mede door onterechte 
nederlagen, het op één punt na missen van een kampioenschap, 
scheidsrechterlijke dwalingen en diverse blessures heeft DESK mij de 
gelegenheid geboden om met teleurstellingen en tegenslagen om te gaan. 
DESK heeft mijn leven verrijkt! 
 
Mijn topografische kennis van Brabant is via DESK tot grote hoogte 
gestegen. “Onze pap kent alle plaatsen in Noord-Brabant, hij weet elk 
voetbalveld te liggen”, is een stereotiepe uitspraak van mijn kinderen. 
Onlangs heeft onze voorzitter Ed van Ham mij gevraagd om samen 
met Hennie Balvers het archief nieuw leven in te blazen, een prachtige 
uitdaging op mijn leeftijd. Ook deze mogelijkheid om vooral fysiek bezig te 
zijn, wordt aangeboden door DESK. 
 
Ik heb vanwege een kijkje in de keuken van DESK nog meer respect 
gekregen voor de vele vrijwilligers die in de loop van 91 jaar de club 
overeind hebben gehouden samen met de besturen. Tijdens de zes jaar 
in het bestuur van 2014 tot 2020 heb ik nog meer waardering gekregen 
voor alle besturen die DESK geleid hebben. Een andere geleding die ik 
graag wil noemen zijn de sponsoren die DESK jaar in jaar uit financieel 
ondersteunen. 
 
Bijna een eeuw lang timmert v.v. DESK als de grootste sportvereniging 
flink aan de weg voor een lokale samenleving waarin jong en oud, man 
en vrouw, jongen en meisje de kansen krijgen om zich in lichamelijk en 
in sociaal opzicht te ontspannen. Onze hedendaagse maatschappij heeft 
enorm behoefte aan verbinding en fysieke beweging. Aan beide punten 
leveren we als club een belangrijke bijdrage! We realiseren het ons niet 
zo, doch we hebben de beschikking over een uitstekend geoutilleerd 
clubhuis bevattende een kantine, een spelershome, een bestuurskamer, 
een sponsorhome en een luxe frituur. De accommodatie met een heus 
‘stadionnetje’, prima speelvelden en opgeknapte kleedkamers mogen 
er ook zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele leden ook na hun 
actieve carrière lid blijven van de vereniging waar ze zoveel aan te danken 
hebben. In de statuten zou eigenlijk een alinea opgenomen moeten 
worden met als titel: ‘Het begrip clubliefde’. Dat vormt immers een van 
de voornaamste kernwaarden van onze rijke vereniging DESK. Het is mijn 
grote wens dat vele Dessers ook na hun actieve carrière de club trouw 
blijven! 
 
Christ van Wezel

“Mijn topografische 
kennis van Brabant 
is via DESK tot grote 

hoogte gestegen. “Onze 
pap kent alle plaatsen 
in Noord-Brabant, hij 
weet elk voetbalveld 

te liggen”, is een 
stereotiepe uitspraak 

van mijn kinderen.“

Christ van Wezel in 2014  
(bezoek gemeenteraad).

Mijn DESK-historie
Christ van Wezel deelt herinneringen en anekdotes over zijn DESK-verleden

Christ van Wezel (r) nam in 2020 afscheid van 
het DESK-bestuur.
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Mijn DESK-historie
Hennie Balvers deelt herinneringen en anekdotes over zijn DESK-verleden

Hennie Balvers

Ik mocht pas lid worden van DESK toen ik twaalf jaar oud was. In die tijd 
waren er nog geen kanjers, puppies en pupillen. Als je ging voetballen 
kwam je meteen in de junioren. Er was toen ook nog geen sprake van 
JO17 of JO15. Er werd toen gewoon doorgenummerd: de beste voetballers 
speelden uiteraard in DESK 1, daarna volgde natuurlijk DESK 2 en zo 
verder tot DESK 15, het elftal waarin ik terecht kwam bij mijn aanmelding. 
Toen ik lid werd van DESK zat ik in de eerste klas van het Dr. Mollercollege 
in Waalwijk en in die tijd moest je op zaterdag nog vier lesuren naar 
school, tot 12.25 uur. Daarna was het als een speer op de fiets naar huis, 
waar ons moeder op straat stond om de boekentas te ruilen tegen de 
voetbaltas. Ik kreeg dan ook nog even snel een zakje boterhammen in mijn 
hand geduwd en dan zo snel als je kon naar Sportpark De Efteling, om nog 
net op tijd aanwezig te zijn. 
 
In die tijd waren er nog geen ouders, die de spelers naar de uitwedstrijden 
brachten: alles ging op de fiets. Mijn fietscapaciteiten waren niet geweldig: 
alleen maar van de Hoofdstraat naar het Dr. Mollercollege. Verder dan dat 
fietste ik nooit. Maar op zaterdagmiddag moest je wel veel verder fietsen: 
naar White Boys in Waspik, naar alle Sprangse, Waalwijkse en Drunense 
clubs en ik moest zelfs een keer naar Herptse Boys fietsen. Dat was me 
toch een gruwelijk eind fietsen. Misschien kwam het daardoor dat ik nooit 
een geweldige voetballer ben geworden: in mijn hele jeugdloopbaan heb 
ik één jaar in een selectieteam gespeeld. Dat was in DESK B1 (toen was er 
al wel een andere benaming van de teams), maar ik stond waarschijnlijk in 
dat elftal, omdat ze zestien spelers nodig hadden en ik tweebenig was. 
 
Na de jeugd kwam ik te spelen in het studentenelftal van DESK: het 
zevende seniorenteam. 
 
Bijna alle spelers van dat team waren student en bijna alle spelers 
waren ook actief als vrijwilliger bij ons clubke: jeugdleider, commissielid 
of bestuurslid. Dat laatste overkwam mij: op mijn zestiende kwam ik 
in de Jeugdcommissie als pupillen- en junioren-wedstrijdsecretaris. 
Jeugdvoorzitter was toen Willy Peters. Geweldige jaren hebben we toen 
gehad: ik denk nog steeds met heel veel plezier terug aan de toneelstukjes 
die de Jeugdcommissie opvoerde als Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten bij 
DESK op bezoek kwamen. Ook de jaarlijkse pupillenreis was telkens een 
hoogtepunt. Alle pupillen speelden dan een wedstrijd bij de vereniging 
waar we te gast waren en daarna was er ook een wedstrijd voor de 
leiders. Mijn hoogtepunt: twee keer scoren in het stadion van Volendam in 
de wedstrijd tegen de leiders van Volendam, die onder leiding stond van 
de wereldberoemde scheidsrechter Jan Keizer. 
 
Al heel snel werd ik door toenmalig DESK-voorzitter Wim Soeterboek 
gevraagd om ook zitting te nemen in het hoofdbestuur. En toen in 1993 
Jan Verhiel stierf, werd ik zijn opvolger als (wedstrijd)secretaris. Altijd is 
Jan Verhiel mijn grote voorbeeld bij DESK geweest. Ik ben geen kopie van 
hem geworden, maar ik heb wel altijd in zijn geest gehandeld: aandacht 
voor iedereen, van groot tot klein. Geen ruzie maken, altijd in gesprek gaan 
met leden die vonden dat er iets niet goed ging en openstaan voor ieders 
mening.
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“Altijd is Jan Verhiel mijn 
grote voorbeeld bij DESK 

geweest. Ik ben geen kopie 
van hem geworden, maar ik 
heb wel altijd in zijn geest 
gehandeld: aandacht voor 

iedereen, van groot tot klein. 
Geen ruzie maken, altijd in 

gesprek gaan met leden die 
vonden dat er iets niet goed 

ging en openstaan voor 
ieders mening.“

In de ruim veertig jaar dat ik eerst jeugdcommissielid en daarna secretaris 
ben geweest, zijn mij enkele zaken altijd bijgebleven. Op de eerste 
plaats de allerzwartste dag in mijn DESK-historie: de niet te beschrijven 
gebeurtenissen bij een wedstrijd van DESK tegen een club uit Breda (ik zal 
de naam van de club hier niet noemen, want ze bestaat niet meer). In die 
wedstrijd liepen er Bredase personen met pistolen over het veld, waarna 
de scheidsrechter de wedstrijd moest staken. Heel veel uren hebben 
toenmalige super-voorzitter Piet Henskens en ondergetekende toen aan 
deze zaak moeten besteden en het einde van het liedje was, dat DESK de 
schuld kreeg van het gebeuren, want DESK had de Bredase spelers tijdens 
de wedstrijd gediscrimineerd. Over het wapengeweld van Breda werd 
nauwelijks gesproken.  
 
De nacht na die wedstrijd is de enige nacht in heel mijn inmiddels 55-jarig 
DESK-bestaan dat ik niet geslapen heb vanwege mijn clubke.  
 
Ook wil ik hier graag een geweldig hoogtepunt voor mij als secretaris 
vermelden. Het eerste elftal van DESK moest op het complex van OJC-
Rosmalen een promotiewedstrijd spelen tegen TOP uit Oss.  Voorzitter 
Hoedemakers van OJC nodigde de beide verenigingen tevoren uit om de 
organisatorische zaken te regelen. TOP kwam met het hele bestuur en 
ik was daar in mijn eentje als DESK-vertegenwoordiger. De afvaardiging 
van TOP leek het allemaal maar onzin te vinden. Waar was die wedstrijd 
eigenlijk voor nodig? Zij zouden toch wel winnen! Maar het liep helemaal 
anders. DESK won na strafschoppen en promoveerde en TOP droop af, 
terug naar Oss met een hele auto vol met boeketten, die ze natuurlijk aan 
DESK hadden moeten geven, maar dat fatsoen hadden ze niet. 
 
Tot slot wil ik nog mijn absolute hoogtepunten bij DESK vermelden: ik 
ben door de leden van DESK benoemd tot erelid van ons clubke en Hare 
Majesteit de Koningin benoemde mij tijdens het 75-jarig-bestaan-feest 
van DESK tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van deze gebeurtenissen 
ben ik enkele dagen van slag geweest. 
 
In 2012 ben ik gestopt met mijn bestuurlijke werkzaamheden bij ons 
clubke. Ik verzorg nu nog de leden- en contributie-administratie van 
DESK en geef gevraagd en ongevraagd hier en daar wat advies. Ik heb 
een geweldig DESK-leven gehad en eigenlijk heb ik dat nog, want met 
veel plezier kijk ik terug op mijn actieve DESK-jaren en met evenveel 
plezier geniet ik nu van de vrijwilligers in ons clubke, die belangrijke zaken 
te regelen hebben en dat met moedige beslissingen doen: denk aan de 
overstap naar het zaterdagvoetbal, denk aan de aanleg van het nieuwe 
kunstgrasveld en denk aan de moeilijke corona-tijd die we gehad hebben. 
 
Ik ben zeer trots op de huidige bestuursleden en wens hen heel veel 
succes in de komende jaren, die ongetwijfeld ook weer de nodige moeilijke 
zaken met zich meebrengen. Maar houdt altijd in het achterhoofd: positief 
naar alle zaken kijken, dan komt alles goed. 
 
Hennie Balvers

“Ik heb een geweldig DESK-
leven gehad en eigenlijk heb 

ik dat nog, want met veel 
plezier kijk ik terug op mijn 
actieve DESK-jaren en met 

evenveel plezier geniet ik nu 
van de vrijwilligers in ons 

clubke, die belangrijke zaken 
te regelen hebben en dat 
met moedige beslissingen 

doen: denk aan de overstap 
naar het zaterdagvoetbal, 
denk aan de aanleg van 

het nieuwe kunstgrasveld 
en denk aan de moeilijke 
corona-tijd die we gehad 

hebben.“

Hennie achter zijn ‘DESK-computer’.

Mijn DESK-historie
Hennie Balvers deelt herinneringen en anekdotes over zijn DESK-verleden

In 2017 werd Hennie gehuldigd vanwege zijn 
50-jarig lidmaatschap.
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Ledenadministratie
Hennie Balvers (ledenadministrateur)

Wijzigingen doorgeven
Alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Als je bijvoorbeeld verhuist dan zul je 
het nieuwe adres aan de ledenadministratie door moeten geven. Wanneer je dat niet doet, dan kan het zijn dat 
deze presentatiegids of andere post van DESK op het verkeerde adres bezorgd wordt. Geef dus altijd tijdig deze 
wijzigingen door via een mail naar: ledenadministratie@vvdesk.nl. 

E-mailadres opgeven
Omdat de tegenwoordige communicatie ook via e-mail verloopt van en naar de leden van DESK is het noodzakelijk 
dat de ledenadministrateur over jouw mailadres beschikt. Daarom is het belangrijk dat jouw e-mailadres bekend is. 
Twijfel je of de ledenadministratie jouw goede mailadres heeft? Mail voor de zekerheid naar:  
ledenadministratie@vvdesk.nl.

Automatische incasso 
Begin 2020 is vv DESK overgestapt op het automatisch incasseren van de contributie. Dit betekent dat de bekende 
acceptgiro’s niet meer op de mat verschijnen. Het is daarom belangrijk dat de ledenadministratie beschikt over het 
juiste rekeningnummer. Wijzigt deze? Mail dan naar: ledenadministratie@vvdesk.nl.

Aan- en afmelden
Ken je iemand die graag bij vv DESK wil voetballen? Mooi! Hij of zij kan zich aanmelden via de website:  
www.vvdesk.nl/lidworden. Gaarne enkel aan te melden via dit formulier zodat de ledenadministratie over alle 
benodigde informatie beschikt. Hang je je schoenen aan de wilgen maar wil je wel rustend lid worden? Of besluit je 
helemaal te stoppen? Meld je dan af door te mailen naar ledenadministratie@vvdesk.nl. 

Leden- en contributie-administrateur Hennie Balvers is te bereiken via: 
E-mail: ledenadministratie@vvdesk.nl 
Telefoon: 0416-276564

Wijzigingen doorgeven
Alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor het 
doorgeven van wijzigingen. Als je bijvoorbeeld verhuist 
dan zul je het nieuwe adres aan de ledenadministratie 
door moeten geven. Wanneer je dat niet doet, dan kan 
het zijn dat deze presentatiegids of andere post van 
DESK op het verkeerde adres bezorgd wordt. Geef dus 
altijd tijdig deze wijzigingen door via een mail naar: 
ledenadministratie@vvdesk.nl.

E-mailadres opgeven
Omdat de tegenwoordige communicatie ook via 
e-mail verloopt van en naar de leden van DESK is 
het noodzakelijk dat de ledenadministrateur over 
jouw mailadres beschikt. Daarom is het belangrijk 
dat jouw e-mailadres bekend is. Twijfel je of de 
ledenadministratie jouw goede mailadres heeft? Mail 
voor de zekerheid naar:  
ledenadministratie@vvdesk.nl.

Ledenadministratie
Hennie Balvers (ledenadministrateur)
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Automatische Incasso
De contributie wordt bij DESK via automatische 
incasso betaald. Het is daarom belangrijk dat 
de ledenadministratie beschikt over het juiste 
rekeningnummer. Wijzigt deze? Mail dan naar:  
ledenadministratie@vvdesk.nl.

Aan- en afmelden
Ken je iemand die graag bij vv DESK wil voetballen? 
Mooi! Hij of zij kan zich aanmelden via de website:  
www.vvdesk.nl/lidworden. Gaarne enkel 
aan te melden via dit formulier zodat de 
ledenadministratie over alle benodigde informatie 
beschikt. Hang je je schoenen aan de wilgen 
maar wil je wel rustend lid worden? Of besluit je 
helemaal te stoppen? Meld je dan af door te mailen 
naar ledenadministratie@vvdesk.nl. 

Leden- en contributie-administrateur Hennie 
Balvers is te bereiken via: 
E-mail: ledenadministratie@vvdesk.nl 
Telefoon: 0416-276564



ALLES OVER DESK LEZEN?
Bezoek gerust onze website 

 www.vvdesk.nl

Blijf automatisch op de hoogte 
en LIKE onze Facebookpagina

www.facebook.com/vvdesk

STEUN DESK!
Steun de maatschappelijke betrokkenheid van vv DESK 
en scoor zelf mee!

Onze vereniging draait in de as op de vele vrijwilligers die betrokken 
zijn binnen en buiten de vereniging. Daarnaast brengen alle leden en 
sponsoren, die DESK in verschillende vormen ondersteunen, ook hun 
structurele bijdrage in de realisatie van ons doel.

Als je je geroepen voelt om nóg meer te betekenen voor 
onze vereniging, als vrijwilliger, als nieuw (rustend) lid of als 
sponsor, neem dan gerust contact op via info@vvdesk.nl.

Jouw assist biedt DESK de mogelijkheid om te scoren!

SUPPORT YOUR LOCALS!

DESK ZAT. 4 kampioen (seizoen 2021-2022)


