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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. 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
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Uw nieuwe keuken moet u ervaren, zien én voelen. Naast de eigen 
Mandemakers collectie en Mandemakers Individual, vindt u bij ons 
ook topmerken zoals Barletti, Siematic en de exclusieve vtwonen 
collectie. Met onze eigen granietfabriek en de nieuwste apparatuur 
hebben wij altijd de laatste trends in huis. In onze inspirerende 
showrooms vindt u alles wat u kunt bedenken, maar vooral waar u 
nooit aan heeft gedacht. Kom dus langs of maak eenvoudig een 
afspraak op mandemakers.nl

De ideale opstelling
vindt u bij Mandemakers

Ontdek meer van
hét huis van keukens.

ST I J L

Modern

Al 40 jaar hét huis
van keukens 

MM2021-08-16sportadvertentie v.v. Desk augustus 2021Wk35_210x297.indd   1MM2021-08-16sportadvertentie v.v. Desk augustus 2021Wk35_210x297.indd   1 11-08-2021   08:2111-08-2021   08:21

3



INHOUDSOPGAVE
PRESENTATIEGIDS 
SEIZOEN 2021-2022

Wat kijken we er naar uit om weer 
wedstrijden te kunnen voetballen 
in competitieverband. De leiders, 
trainers, ouders en vele andere 
supporters langs de lijn die DESK 
staan aan te moedigen; ook daar 
kijken we enorm naar uit! Hoe 
gewoon dit ook lijkt, de afgelopen 
periode heeft ons geleerd dat we naar 
deze zaken uitkijken. Het seizoen 
2021-2022, waarbij de laatste 
maatregelen op ons afkomen, staat 
op het punt van beginnen.

De presentatiegids ligt momenteel 
voor je, waarin we jullie met 
verschillende artikelen op de hoogte 
brengen van een deel dat zich 
binnen DESK afspeelt. Daarnaast 
presenteren de selectie heren- en 
damesteams zich. Verder zijn wij 
heel blij met de adverteerders en 
sponsoren die het mogelijk hebben 
gemaakt om zo’n mooie gids bij jullie 
thuis te brengen.

In deze inleidende woorden staan de 
drie pijlers die DESK groot houden: 
de leden, de vrijwilligers en onze 
sponsoren vormen de belangrijkste 
basis om te zorgen dat we kunnen 
voetballen op een prachtige 
accommodatie met veel publiek. We 
zijn als club een belangrijk onderdeel 
van de lokale gemeenschap. Het 
is gemakkelijk gezegd, maar ik kan 
uit ervaring vertellen dat het iedere 
dag opnieuw hard werken is om met 
elkaar te zorgen dat wij dit voor elkaar 
krijgen. Het gaat niet vanzelf dat een 
DESK-shirt vanaf de andere kant 
van de wereld - bedrukt en al - bij 
een nieuw lid aankomt. Zo is het niet 
vanzelfsprekend dat er een vrijwilliger 
als trainer/leider op een elftal staat, 
en de weg die is afgelegd voordat 
een nieuw reclamebord aan het veld 
hangt, heeft heel wat werk gekost.

Het is belangrijk voor ons allen dat 
een ieder zijn bijdrage levert aan 
het plezier dat wij beleven aan het 
voetballen en het zijn bij DESK. 
Een bijdrage die niet direct in een 
bestuursfunctie hoeft uit te monden, 
maar kleine zaken als een ochtendje 
secretariaat draaien of het opstellen 
van een nieuwsbrief voor onze 
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sponsoren drie á 4 keer per jaar 
zijn al heel waardevol. Dit komende 
seizoen gaan wij meerdere van deze 
kleine taken aan jullie presenteren 
en wij verwachten dat er veel 
reacties komen. Want zeg nou zelf, 
hoe mooi is het om aan jouw club 
een bijdrage te leveren? Heb je 
trouwens al gedacht om je taken 
op je CV te vermelden wanneer 
je bij een eerste of nieuwe baan 
solliciteert? Het helpt ons allemaal. 
En laten we dit seizoen de eerste 
versie van het vrijwilligersbeleid 
presenteren. Een beleid dat al vele 
jaren een grote wens is.

Als bestuur willen wij weten hoe de 
leden en andere betrokkenen vinden 
dat het met de club gaat. Wij gaan 
in het komende seizoen aan jullie 
vragen hoe jullie over een aantal 
zaken denken en welke kant wij 
als vereniging op zouden moeten 
gaan. Niet formeel een besluit 
nemen, maar gedachtevorming 
om met elkaar te praten hoe de 
toekomst van DESK het beste wordt 
ingevuld. Zodra het weer mogelijk 
is, communiceren wij de data 
waarop deze bijeenkomsten worden 
gehouden.

Onze bestaande sponsoren zijn 
wij heel dankbaar dat zij DESK 
steunen. Wij zijn heel erg blij dat 
veel ondernemers bestaande 
contracten hebben verlengd met 
één, drie, vijf of zelfs tien jaar! We 
hebben nog niet alle sponsoren 
recentelijk kunnen spreken, maar 
dit seizoen spreken wij u zeker. 
Plannen die vaak ver weg liggen 
worden door de bijdragen van onze 
sponsoren dichterbij gebracht en 
realiseerbaar. Een nieuwe sponsor 
verwelkomen wij graag. Wil jij DESK 
ook financieel ondersteunen? Dit 
wordt zeer gewaardeerd en is al 
mogelijk met een beperkt budget. 
Informeer eens bij het bestuur wat 
de mogelijkheden zijn.

In het afgelopen jaar zijn we gestart 
met een fikse opknapbeurt van 
het sportpark. Verderop in de gids 
staat een uitgebreid artikel welke 
onderdelen zijn aangepakt. 

Heel veel taken zijn uitgevoerd, 
maar we weten dat er nog vele 
andere dingen moeten volgen. Zo 
gaan we verder met het opknappen 
van de kleedkamers, onderzoeken 
we de mogelijkheden voor LED 
verlichting en het samenvoegen van 
veld F en G en verder verwachten 
wij ons nieuwe kunstgrasveld voor 
de winterstop te realiseren. 

Op bestuurlijk vlak willen we een 
aantal stappen maken hoe wij 
denken dat DESK de komende 
jaren het beste georganiseerd 
kan worden. Een andere indeling 
van portefeuilles, meer werken 
met projecten die adviezen 
uitbrengen aan het bestuur of 
meer verantwoordelijkheden bij 
verschillende commissies, zijn 
vraagstukken waar wij het komend 
seizoen ons hoofd over buigen.

Maar nu gaan we eerst weer 
voetballen! Veel plezier bij de 
kanjers, die dromen om net als hun 
voorbeelden te spelen in het DESK-
stadion. De gehele jeugd die bezig 
is om iedere keer beter te worden, 
plezier te hebben en vrienden te 
maken voor het leven. De senioren 
die als één team werken aan een 
zo’n goed mogelijke klassering in de 
competitie en waarbij de training 
en het bezoek aan de kantine zorgt 
voor mooie verhalen die je later 
kan delen. Rosé dames die meer 
kunnen dan ze denken. Veteranen 
die wekelijks hun voetbalkunsten 
tonen en in het clubhuis bespreken 
dat ze best attractief voetbal spelen. 
Tenslotte de Old Stars die wekelijks 
hun partijtje voetbal spelen op de 
maandagochtend en genieten om 
de oude verhalen die vroeger zijn 
opgebouwd met elkaar te delen en 
uit te breiden.  
Ga er lekker van genieten!

Namens het gehele bestuur van v.v. 
DESK wens ik ons allemaal een heel 
fijn en prettig seizoen.

Ed van Ham
Voorzitter a.i. v.v. DESK
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Voorzitter a.i.

voorzitter@vvdesk.nl

Ed van Ham Thijs Dingemans
Secretaris

secretaris@vvdesk.nl

Ton Brouwers
Horeca

Dennis van den Beukel
Penningmeester

horeca@vvdesk.nl

Vacature
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

voorzitter@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. Gerardo de Jong is gestopt 
als voorzitter van de sponsorcommissie. Esther van der 
Woerd is toegetreden tot het bestuur en verantwoordelijk 
voor de jeugdafdeling. Op dit moment hebben we vacatures 
voor de commissies Technische Zaken, Accommodatie, 
Communicatie, Sponsoring en Vrijwilligersbelangen. 
Interesse? Mail secretaris@vvdesk.nl.

Algemene Zaken 
Voorzitter

Secretariaat 
Secretaris

Financiën 
Penningmeester
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Communicatie

Horeca

Projecten

CommunicatieSponsoring

Accommodatie

Sportiviteit & Respect

Technische Zaken

VrouwenvoetbalJeugdvoetbal Seniorenvoetbal

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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Ben jij nieuwsgierig, houd je van een goeie grap
en ben je altijd in voor een spannend experiment? 

Kom dan naar de nieuwe interactieve show van de Efteling 
in verschillende theaters in Nederland en België. 

Je bent wel koekoek als je niet komt!

efteling.com/koekoek

8+

Vraag uw meubelwinkelier naar HAVECO, een echt kwaliteitsproduct !!

Met trots gepresenteerd,..

 ..met passie gemaakt!



- Update van WiFi-netwerk, voorbereiding gestart voor uitbreiding  
 netwerk;
- Vervanging van de beregeningsinstallatie;
- Nieuwe borstels bij kleedkamers;
- Schilderwerk kozijnen kleedkamers;
- Aanbesteding met uiterste realisatie 31-12-21, schilderwerk  
 kleedkamers buiten; 
- Aanbesteding met uiterste realisatie 31-12-21, spuiten van  
 plafonds kleedkamers;
- Vervanging kapotte ruit kleedkamers;
- Controle en herstel handgereedschappen;
- Voorbereiding voor vervanging kunstgrasveld;
- Uitvoering van legionellacontrole;
- Aanpassingen alarmsystemen en sloten;
- Onderhoud en belijning velden;
- Snoeien van de bosschages; 
- Lantaarnpalen en looproutes schoongemaakt;
- Doelen veld C opnieuw geschilderd;
- Herstel van kleine goals;
- Netten en doelen velden hersteld;
- Verplaatsing dug-outs hoofdveld en herstel gras- en straatwerk;
- Installatie van vlinderkasten ten behoeve van de bestrijding van  
 de Eikenprocessierups;
 
Behalve de vervanging van het kunstgrasveld staan er nog enkele andere 
plannen op stapel. De uitbreiding naar goedkopere LED verlichting is 
financieel van belang. Het archief wordt ingericht.   
                 
Na de indrukwekkende lijst van vervanging, herstel en onderhoud is een 
compliment aan het bestuur en het team van de accommodatie op zijn 
plaats. Het is nu zaak om ons prachtige sportpark schoon te houden en er 
van te gaan genieten. 
 
Christ van Wezel

‘Dan is corona toch nog ergens goed voor geweest’, hoorde ik een lid 
van het Old Stars DESK-team zeggen. Hij doelde op wat er sinds het 
uitbreken van het virus sinds maart 2020 op ons sportpark is gebeurd. 
Velden noch kleedkamers mochten gebruikt worden. Het bestuur heeft 
hierop geanticipeerd door de accommodatie een facelift te bezorgen 
waarbij vele handen een prachtig resultaat geboekt hebben. Zie hier de 
werkzaamheden verricht door bedrijven en vrijwilligers:

- Vernieuwing dak kleedkamers;
- Vernieuwing ketel voor warm water, douches en verwarming. 
 Een forse investering van enkele tienduizenden euro’s. Dit is  
 een investering met zonnecollectoren en is een stap om het park  
 te verduurzamen;
- Afvoeren van vele m3 afval, metalen, stukken beton, stenen, blad  
 en dood hout;
- Bladeren langs paden zijn enkele meters ‘het bos’ in geharkt;
- Zeecontainer ingang verplaatst naar ruimte naast nissenhut;
- Oude zeecontainer afgevoerd;
- Bestrating bij nissenhut aangelegd;
- Aanleg van nieuw terras bij clubhuis;
- Elektronische plattegrond gemaakt van clubhuis en kleedkamers;
- Controle en onderhoudscontracten van veiligheidsmiddelen zoals  
 brandblusapparatuur, AED ‘s, vluchtroutes;
- NEN-keuring voor elektra en het oplossen van gebreken zoals  
 uitbreiding aantal vaste wandcontactdozen en actualisatie   
 meterkast;
- Schoonmaak van de luchtbehandelingskanalen in het clubhuis en  
 de luchtkanalen in de frituur;
- Verplaatsing en inrichting archief;
- Verbouwing van de fysioruimte waar o.a. een sportvloer is   
 geïnstalleerd;
- Nakijken van alle deuren en verhelpen defecten van alle deuren  
 kleedkamers;
- Vervanging van douchekoppen;
- Installatie van schoonmaak stations;
- Installatie van handdoekautomaten en zeepdispensers in   
 toiletten;

Flinke opknapbeurt accommodatieFlinke opknapbeurt accommodatie
Ons sportpark is behoorlijk ‘onder handen genomen’Ons sportpark is behoorlijk ‘onder handen genomen’

De zonnecollectoren van de nieuwe ketelverwarming

Installatie van handdoekautomaten en zeepdispensers 
in de toiletten

Dakrenovatie kleedkamers

Verwijdering van de oude zeecontainer Vervanging kapotte doelen

Aanleg van extra terras

Verbouwing van de fysioruimte
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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
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www.vvdesk.nl

Dé officiële website van DESK. 
Alle nieuws, verslagen, uitslagen 
en programma’s worden hier 
gepubliceerd.

www.facebook.com/vvdesk

Dé officiële Facebook pagina 
van DESK.   Een interactieve om-
geving voor iedereen met een 
Geel-Blauw hart. De hashtags 
vliegen je hier om de oren.

Club-Assistent app

Alle interne (leden)communi-
catie verloopt tegenwoordig via 
de applicatie van Club Assistent 
(te downloaden in de App Store 
of Google Play Store).

vv DESK op Whatsapp

Vanaf komend seizoen gaan 
we steeds vaker intern nieuws 
delen via WhatsApp. Zorg 
daarom dat je in de betreffende 
groep van jouw team bent 
toegevoegd!

Weekblad De Duinkoerier

Naast alle digitale kanalen is 
DESK ook nog informatief in 
het weekblad De Duinkoerier. 
Iedere woensdag valt deze in de 
bus en  is erg geliefd onder de 
aanhangers van DESK.

Sinds begin 2019 werken we bij 
vv DESK met een nieuw én erg 
belangrijk communicatiemiddel: 
Club-Assistent. We zijn eind 
2018 begonnen met digitalisering 
binnen onze vereniging om 
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. Dit 
omdat we in de toekomst steeds 
meer gaan communiceren (over 
bijvoorbeeld interne zaken) via 
dit middel. Zo verspreiden we 
belangrijke informatie alleen aan 
degenen voor wie het bestemd 
is: de actieve en rustende leden 
- jij en U dus! Door middel van 
pushberichten brengen we 
onze leden op de hoogte van 
belangrijke nieuwsitems die op 
de hele vereniging betrekking 
hebben.

Met je eigen account ben je 
voortaan 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. 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

vv DESK nieuwsbrief

Tegenwoordig delen we elke 
maandag een DESK-nieuwsbrief 
met daarin het laatste nieuws. 
Meld je aan via de website. 
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K A A T S H E U V E L

T O T  M O R G E N !

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

vv DESK Businessclub

Word ook lid van de businessclub DESK! 
En dan zien we u graag terug in het sponsorhome dit seizoen. 

Informeer naar de mogelijkheden via 
sponsoring@vvdesk.nl

Uw bedrijfslogo ook hier?
Informeer naar de mogelijkheden

sponsoring@vvdesk.nl

Sponsoren vv DESK 

Trots om “12e man” te zijn
voor DESK selectie seizoen 2021-2022.

Scan de code en bezoek onze website:
www.hoefnageltotaalbouw.nl

HT_HK_adv_A5_desk_S1.indd   2HT_HK_adv_A5_desk_S1.indd   2 26-08-2021   21:3126-08-2021   21:31

Vraag direct online een offerte aan:
www.hoefnageltotaalbouw.nl/kozijnen

Houten kozijnen (KOMO)  
of deuren nodig?  
Vraag direct online een offerte aan!

HT_HK_adv_A5_desk_S1.indd   1HT_HK_adv_A5_desk_S1.indd   1 26-08-2021   21:3226-08-2021   21:32



Erik van Dommelen
Sponsor uitgelicht: Hoppenbrouwers Techniek

We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe blij we zijn met onze 
sponsoren. Of het nu gaat om een reclamebord langs de lijn, advertentie 
in de presentatiegids of sponsoring van de wedstrijdbal: op alle gebieden 
worden we ondersteund door lokale bedrijven en ondernemers. Een van 
deze trouwe sponsoren is Hoppenbrouwers Techniek. We spreken Erik van 
Dommelen, vestigingsleider van Hoppenbrouwers Techniek Kaatsheuvel, 
over de sponsoring bij DESK.

Hoi Erik, goed dat we je spreken. Allereerst: kun je jezelf kort voorstellen? 
“Mijn naam is Erik van Dommelen en ik ben vestigingsleider van 
Hoppenbrouwers Techniek Kaatsheuvel. Tevens ben ik Commercieel 
Manager van de regio West-Brabant. Tot twee jaar geleden was ik 
directeur/eigenaar van Central Heating BV. In 2019 heb ik mijn bedrijf 
verkocht aan Hoppenbrouwers Techniek.”

Hoppenbrouwers Techniek is een bekende naam in de regio. Wat doen 
jullie als bedrijf? 
“We zijn een lokale technisch dienstverlener en gespecialiseerd in 
werktuigbouwkundige werkzaamheden zoals onderhoudswerkzaamheden 
en de aanleg van cv-installaties, waterinstallaties, riolering, sanitair, 
ventilatie en airconditioning in onder andere woningen, bedrijfspanden en 
zorginstellingen. Wij zijn altijd in de buurt om te ontzorgen bij een project 
of service- en onderhoudswerkzaamheden.”

Wat is jullie rol in de gemeente Loon op Zand?
“We zijn de beste partner voor onze klanten en werken nauw samen met 
scholen. Door de wens om te groeien met onze vestiging, creëren we 
werkgelegenheid in de gemeente. Met onze locatie doen we voornamelijk 
het technisch beheer bij particulieren in West-Brabant, dus ook bij de 
inwoners van Kaatsheuvel. Dit zijn met name de onderhoudscontracten 
voor CV-, koel- en ventilatie-installaties.”

Je noemde net al Central Heating, een naam die we jaren terug 
zagen tussen de sponsoren van vv DESK. Nu pronken de vlaggen van 
Hoppenbrouwers Techniek bij de hoofdingang. Hoe lang ben je al sponsor 
bij DESK?
“Ik ben nu circa twintig jaar sponsor bij DESK. Zoals je zegt: eerst met 
Central Heating BV, nu met Hoppenbrouwers Techniek. Zij hebben het 
sponsorcontract overgenomen.”

20 jaar! Dat is een lange tijd. Hoe is deze sponsoring ooit ontstaan? 
“Ik ben in aanraking met de club gekomen doordat werknemers (of hun 
kinderen) bij DESK voetbalden. Zelf heb ik vanaf de start van de Stichting 
Topvoetbal DESK in de sponsorcommissie gezeten.” 

Wat is de reden dat je DESK nog altijd sponsort?
“We willen lokaal betrokken zijn. Tevens dragen we de sport een warm 
hart toe. Zij wil de jeugd verder brengen en dit sluit perfect aan bij de visie 
van Hoppenbrouwers Techniek.” 

Welke binding heb je zelf met DESK?
“In de tijd dat ik in de sponsorcommissie zat, waren we bijna iedere 
thuiswedstrijd aanwezig. Nu zie je me regelmatig op de vereniging om te 
bespreken welke werkzaamheden we gaan uitvoeren.”

Je komt hier dus graag. Wat voor club is DESK voor jou? 
“De tijd in de sponsorcommissie was voor mij heel bijzonder. Ik heb er een 
ongelooflijk mooie tijd gehad. Bijna iedere thuiswedstrijd zaten we met 
een leuke groep mensen in het sponsorhome. Het was zo gezellig, dat ook 
onze dames graag meegingen!”

Erik van Dommelen
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Erik van Dommelen
Sponsor uitgelicht: Hoppenbrouwers Techniek

Wat voor soort sponsoring doe je bij DESK?
“We hebben een reclamebord op het hoofdveld, achter het 
doel op het hoofdveld hangt een ballenvangernet, we hebben 
naamsvermeldingen in het sponsorhome en in de hal bij de 
kantine-ingang en plaatsen jaarlijks een advertentie in de 
Presentatiegids en het Jaarverslag. We zijn dus op meerdere 
fronten zichtbaar bij vv DESK.”

Even over het sportieve gebied: volg je de ontwikkelingen van 
DESK nog altijd op de voet?
“Heel eerlijk gezegd ben ik dat de laatste tijd een beetje uit het oog 
verloren.”

In die twintig jaar is er veel veranderd. Zelf kom je uit de 
traditionele ‘zondagtijd’. De zaterdagtak wordt steeds groter. Hoe 
voorzie jij de toekomst van DESK?
“Er ligt een uitdaging bij de vereniging. Het zaterdagvoetbal neemt 
de overhand. Dat blijkt wel uit het feit dat ook de vrouwentak 
overstapt naar de zaterdag. De velden en de kleedruimtes zullen 
dus goed gevuld zijn. Dat vraagt organisatorisch wat van de 
vrijwilligers. Ik ben benieuwd naar de resultaten van de selecties; 
de zaterdagcompetitie is zwaarder dan de zondag. Desondanks 
hoop ik dat de teams snel promoveren naar de klassen waar ze 
thuishoren.”

Thijs Dingemans

Hoppenbrouwers Techniek in Kaatsheuvel
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Romy van der Lee
DESK-talent voetbalt vanaf dit seizoen bij Sparta Rotterdam

Ze is een van de grootste talenten uit de DESK-historie en droomde als 
klein meisje van een carrière als profvoetballer. Die droom jaagt ze nu 
na, want Romy van der Lee (16) voetbalt vanaf dit seizoen bij Sparta 
Rotterdam. Dat betekent dat er een eind is gekomen aan heel wat actieve 
jaren bij vv DESK. We zochten Romy nog één keer op voor een interview. 

Zo Romy, wat een mooie stap! Allereerst de felicitaties natuurlijk. We 
gaan je natuurlijk missen, zeker na al die jaren. Hoe lang heb je precies bij 
DESK gevoetbald en in welke teams?
“Dank je wel en klopt, ik heb heel wat jaren bij DESK gespeeld. Ik ben 
begonnen in de F10 en speelde later in de F4, F1, E2, D2, JO13-1, JO14-
1, JO15-1, JO17-2 en trainde en speelde soms wedstrijden bij DESK VR1 
mee.”

Je voetbalde jaren tussen de jongens, hoe was dat?
“Ik weet niet anders. Ik heb altijd met jongens gevoetbald en vond dit heel 
leuk. De jongens speelden op een veel hoger niveau, waardoor ik veel 
leerde. En ook al was ik vaak het enige meisje, ik heb het altijd gezellig 
gehad in de teams.”

Iedereen had het vaak over jouw talent, je sprong er echt bovenuit. Hoe 
voelde dat? 
“Het voelde op het begin wel apart, ik had nooit gedacht dat ik zoveel 
kon bereiken met voetballen. Later kreeg ik meer besef en vond ik de 
waardering wel leuk.”

Al op jonge leeftijd mocht je, naast de wedstrijden bij vv DESK, bij de 
KNVB gaan voetballen. Wanneer wist je: ik wil richting het vrouwen 
profvoetbal?
“Als klein meisje droomde ik er al van om profvoetbalster te worden. 
Toen ik bij de KNVB ging voetballen, was een klein stukje van die droom 
al vervuld. Maar toen ik jonger was, was het vrouwenvoetbal nog veel 
kleiner dan nu. Daardoor kreeg ik pas op latere leeftijd de kans om in het 
vrouwenvoetbal actief te worden.”

Een droom die uitkomt dus! Vanaf dit seizoen ben je ‘in dienst’ bij Sparta 
Rotterdam. Wanneer mocht je daar voor het eerst meetrainen?  
“In november 2019. Ik heb toen een stage succesvol afgerond en werd 
aangenomen voor het Talententeam van Sparta, dat afgelopen seizoen is 
opgericht. Ik trainde vorig jaar al 1 á 2 keer per week mee en dit seizoen 
hoor ik officieel bij de selectie van Sparta.”

Wat goed zeg! Waarom heb je voor Sparta gekozen?
“Mijn trainer van Voetbal Academie Nederland is trainer bij Sparta. Via 
hem werd ik een keer uitgenodigd om mee te doen aan een talentendag. 
Na deze dag kreeg ik een stage aangeboden bij Sparta en ik voetbal er met 
veel plezier.”

Laten we verder dromen… Je speelt nu bij een BVO. Wat is je volgende 
doel?
“Uiteindelijk is mijn volgende doel om in Nederland in de eredivisie van het 
vrouwenvoetbal te spelen.”

Laten we het hopen! Nog even terug naar je DESK-carrière. Je maakte 
afgelopen seizoen als 15-jarige je debuut in DESK VR1. Hoe was dat, wat 
voor gevoel gaf het?
“Het gaf een goed gevoel. Ik ben de jongste speelster in de DESK-
geschiedenis die voor DESK VR1 speelde. Omdat ik jaren bij de club heb 
gevoeld, maakte het me trots om in de selectie te voetballen.”

Romy van der Lee

De allereerste DESK-foto van Romy

Romy in vroegere DESK-tijden20

Romy van der Lee
DESK-talent voetbalt vanaf dit seizoen bij Sparta Rotterdam

DESK is toch je club. Heb je getwijfeld om richting het profvoetbal te 
gaan? 
“Nee, ik heb nooit getwijfeld, omdat ik heel graag de top wil halen. Maar 
topsport is wel pittig, je moet er veel voor over hebben en krijgt soms met 
teleurstellingen te maken. Dat is best lastig, maar ik zet me daar overheen 
en probeer dan elke keer weer beter te worden. Zonder teleurstellingen 
word je ook niet beter.”

Bij DESK trainde je meestal twee keer in de week. Hoe is dat bij Sparta?
“Ik ga sowieso op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
voetballen en soms ook nog op de zondagen.”

Dat is veel! Wat ga je missen aan DESK en voetballen bij de vereniging?
“De gezelligheid en mijn vrienden.”

Als je zo terugkijkt op de afgelopen jaren, wat zijn dan de mooiste 
momenten uit je DESK-carrière?
“Toch wel de momenten met de F1. We mochten met de bus naar de 
finale van de Omroep Brabant Cup. Ook speelden we in de halve finale 
van de KNVB Beker (verloren via penalty’s) en we streden voor het 
kampioenschap.”

Zien we jou nog terug bij DESK?
“Ja, natuurlijk! Ik kom vast nog wel eens bij mijn oude team kijken en mijn 
broer voetbalt ook bij DESK, dus daar zal ik af en toe nog een wedstrijd 
van kijken.”

Even heel wat anders. Ben jij de nieuwe Lieke Martens? 
“Of ik de nieuwe Lieke Martens ben, durf ik niet te zeggen. Maar ik ga er 
alles aan doen om de top te behalen en te kijken wat ik kan bereiken. En 
alles wat ik nu al heb meegemaakt, is een mooie herinnering die ik nooit 
ga vergeten.”

Waar zien we jou over tien jaar voetballen?
“Ik hoop ergens in het buitenland. Een club als FC Barcelona lijkt me erg 
leuk.”

Aha, dus toch Lieke Martens! Veel succes bij Sparta en graag tot snel bij 
DESK!

Thijs Dingemans
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Romy tijdens haar afscheid bij DESK VR1

Romy tekent haar contract bij Sparta

Naast Romy, maken nog twee DESK-talenten de overstap naar een BVO 
(Betaald Voetbal Organisatie): Ahmet Yavuz Kondakci en Senna Jansse.

Ahmet Yavuz Kondakci (vorig seizoen DESK JO10-1)
Gaat komend seizoen zijn opwachting maken bij NAC JO11. Ahmet kwam 
na het seizoen 2019-2020 over van NEO’25, ontwikkelde zich bij DESK 
verder en gaat nu in Breda voor een nieuw avontuur. 

Senna Jansse (vorig seizoen DESK JO13-1)
Gaat komend seizoen uitkomen voor het talententeam JO13 van Willem II. 
Senna kwam twee seizoen geleden over van NEO’25.
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“In onze jeugd bestond er nog geen kanjer-, puppie- en pupillenvoetbal. 
Wij konden pas op 12-jarige leeftijd lid worden van de vereniging”, blikt Jac 
Klerx terug. Op 1 maart 1968 werd hij lid van vv DESK en nu, 53 jaar later, 
is Jac niet meer weg te denken uit de ‘DESK-familie’.  
Tijdens en na zijn actieve voetbalcarrière, verrichtte de Kaatsheuvelnaar 
diverse vrijwilligerswerkzaamheden binnen DESK. Nog altijd is hij nauw 
verbonden met diverse commissies. Wat drijft Jac tot al deze inzet en 
welke taken heeft hij zoal uitgevoerd? Dit is het verhaal van Jac Klerx, 
Desser in hart en nieren:  
 

Jac Klerx
Trouwe vrijwilliger uit de ‘DESK-familie’

Jac Klerx

“Tot mijn 28e heb ik actief gevoetbald en vanaf mijn zeventiende ben ik actief geweest als jeugdleider, trainer, 
grensrechter, lid van de jeugdcommissie en zo’n 15 jaar penningmeester. In die laatste functie ben ik tevens lid 
geweest van de desbetreffende commissies horeca, sponsoring, privatisering en Stichting Topvoetbal DESK. 
 
In 2000 werd mij gevraagd om de functie van penningmeester op me te nemen. Mijn zwager Hennie Balvers vond 
mij wel geschikt en de werkzaamheden zouden zich beperken tot circa 5/6 uur per week. 
 
Een prachtige periode heb ik meegemaakt, met heel goede en fijne collega bestuursleden. Het was een periode 
van aanpakken, dat wel. Meteen bij aanvang van mijn functie zat ik in twee bouw-commissies, een voor de (ver)
bouw van de kleedaccommodatie en een voor de renovatie van het clubhuis. Van de genoemde 5/6 uur per week 
was geen sprake meer. Na de voltooiing van deze twee bouwprojecten in 2001, brak voor de vereniging een mooie 
periode van groei aan. Er werd actief gewerkt aan het genereren van extra sponsorgelden ter ontwikkeling van 
de vereniging in zijn totaliteit. Het meisjes- en vrouwenvoetbal kreeg een geweldige impuls mede door diverse 
promotieactiviteiten. De vereniging groeide met zo’n 400 leden. In 2005 werd het 75-jarig jubileum uitbundig 
gevierd. In 2006 werd de aanleg van het kunstgrasveld gerealiseerd en werd het sportpark aangepakt en uitgebreid 
met tientallen reclameborden, stoeltjes op de zittribune enzovoorts. De digitalisering deed zijn intrede met de 
ontwikkeling van een prachtige website. En wederom was er onze zeer actieve feestcommissie die zorgde voor de 
organisatie van prachtige feestavonden, feestweekend vanwege het 85-jarig jubileum, carnaval en Oktoberfest 
en disco’s op zondagen. Op de één of ander manier was ik in mijn functie betrokken bij deze ontwikkelingen en 
zodoende elke dag bezig voor de club en met veel plezier. 
 
Na een aantal turbulente jaren heb ik besloten om in 2016 mijn bestuursfunctie te beëindigen. Trots ben ik op het 
aantal onderscheidingen die ik mocht ontvangen bij mijn afscheid: de gouden NKS-speld, de gouden KNVB-speld, 
lid van verdienste van DESK en, waar ik zeer trots op ben, de benoeming tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.  
In de maanden die ik afscheid nam van het penningmeesterschap, kwam er ook een einde aan mijn werkzame 
leven. En net in die periode was mijn opvolging nog niet helemaal geregeld. Ik besloot dus om de werkzaamheden 
voort te zetten, mede op verzoek van de nieuwe penningmeester Stan Laros, in de vorm van ondersteuning. Op 
zich kwam dat goed uit, omdat er na twee jaar weer een nieuwe penningmeester gezocht moest worden. Ook nu 
heb ik met Dennis van den Beukel dezelfde afspraken. 
 
Vergis je niet: de vereniging heeft, net als een bedrijf, de verplichting te voldoen aan allerlei wet- en regelgeving op 
gebied van salarisadministratie, horeca- en hygiëne, loonbelasting en BTW, vrijwilligersadministratie, regelgeving 
vanuit de gemeente, vergunningen, alle zaken rondom privatisering enzovoorts. Mijn ervaring en dossierkennis kan 
ik nog met regelmaat delen met Dennis en het bestuur. 
 
Mijn ondersteuning ligt nu vooral in de uitvoering van diverse administratieve taken. Dit betreft dan 
betalingsverkeer, vastleggen van gegevens in boekhouding, controlewerkzaamheden, maandelijks een 
opzet maken van budgetbewaking, verzorgen afdrachten loonbelasting en BTW, afwikkelen en verzorgen 
betalingsverkeer clubhuis, verzamelen en vastleggen van personeelsdossiers, arbeidsovereenkomsten, 
vrijwilligersadministratie, het factureren aan sponsoren, reclamebordhouders en adverteerders.
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Daarnaast bied ik ondersteuning bij de opmaak van de begroting, 
jaarrekening en vertaling naar KNVB jaarrekening.Ook bezorg ik post zoals 
acceptgiro’s en deze Presentatiegids in Kaatsheuvel. Scheelt toch weer 
porto! 
 
En wanneer van toepassing, ondersteun ik waar nodig bij projecten en 
aangelegenheden rondom de privatisering. Vooral bij de privatisering is 
mijn opgedane kennis sinds 2000 vaak van pas gekomen. 
 
Een leuke klus eind 2020 was het keuzetraject van de horecaleveranciers 
voor het clubhuis. Jorgen Lips en ik hebben het bestuur vele uren werk uit 
handen genomen om te komen tot een goede keuze. En ook hier konden 
wij onze ervaring ruim aanspreken. 
 
Kortom, ik ben nog dagelijks voor de club bezig. In principe thuis aan de 
laptop, vergaderingen heb ik niet meer. Dat is ook de nieuwe tijd, alles gaat 
voortaan via de digitale snelweg. Voor mij ook erg makkelijk, elk moment 
van de dag kan ik mijn werk doen. Waar ik voorheen zo’n 20-25 uur iedere 
week aan de club besteedde, is dit nu gemiddeld zo’n 15 uur per week. Een 
mooie vrijetijdsbesteding voor mij en een mooie ontlasting in tijd voor de 
betreffende bestuursleden. 
 
Ik ervaar ook dat het bestuur blij is met mijn hulp. De afgelopen jaren 
heb ik regelmatig met o.a. Christ van Wezel en Ed van Ham (twee (oud)-
bestuursleden voor wie ik heel veel respect heb) mondeling kunnen 
sparren over allerlei zaken. Dat is ook absoluut noodzakelijk, het continu 
bespreken en overdragen van kennis uit het verleden, met het oog op 
de toekomst. Dat ervaar ik soms wel als een zorg. Ik laat in die gevallen, 
gevraagd en ongevraagd, iets van mij horen richting van Dennis of andere 
bestuursleden. Vaak in de zin van ‘denk hieraan’ en ‘vergeet dit niet’. 
Niet om lastig te doen, maar meer om te attenderen. Via de mail krijg 
je geen indruk van hoe zoiets wordt opgepikt. Mogelijk lijk ik dan soms 
wel een lastpak, maar wel redeneer ik altijd vanuit belang van en voor de 
vereniging cq individu. En op die momenten vind ik face-to-face contact 
wel veel prettiger. 
 
Inmiddels ben ik alweer zo’n 21 jaar dagelijks actief voor de vereniging. 
Met steun van het thuisfront. Mijn echtgenote Jannie komt uit een DESK-
nest, is zelf ruim 43 jaar lid, en heeft me altijd gesteund. Onze dochter 
Sanne is een aantal jaren fysio bij de jeugdafdeling geweest en Rob is eind 
1999 lid geworden. Bij zijn eerste training werd ik meteen tot trainer/
leider gebombardeerd samen met Wilfried Domenie, en dat is indirect 
aanleiding geweest om in 2000 nog actiever te worden. 
 
Een ding staat als een paal boven water: in al die jaren voelen we DESK 
als familie. Ik heb met honderden leden en vrijwilligers te maken gehad, 
tientallen externe contacten gelegd en onderhouden en vriendschappen 
gekregen. Vooral dat laatste ervaar ik als een geweldige toegevoegde 
waarde van het vrijwilligerswerk!”

 
Jac Klerx
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In 2019 werd Jac gehuldigd voor zijn 50 jaar 
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Ook als je bij Ardanta, Dela of elders verzekerd bent

Mieke Alijda Lowie Robin Laura
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Jan Dingemans
Heeft inmiddels een behoorlijk DESK-CV

Een vereniging als DESK wordt geleid door waardevolle vrijwilligers die 
onmisbaar zijn. Een van die toppers is Jan Dingemans, beter bekend als 
‘Jan d’n Hoed’. Hij voetbalde in de jeugd al vele jaren bij DESK en werpt zich 
na een tijd van afwezigheid steeds meer op als allrounder die uitstekend 
werk verricht op diverse gebieden binnen DESK. Wat drijft hem hiertoe?  
En wie is de man achter de bekendste hoed van Kaatsheuvel eigenlijk?  
Dit is het verhaal van ‘Jan d’n Hoed’, vrijwilliger in hart en nieren: 
 
“Ik ben Jan Dingemans, 60-plusser en geboren en getogen in Kaatsheuvel.  
Het bevalt mij hier uitstekend en ik ben dan ook van plan hier te blijven 
wonen. Ons dorp biedt inmiddels genoeg ontspanningsmogelijkheden: er 
is een gezellig centrum met terrasjes en ik geniet vooral van de landelijke 
leefomgeving van ons dorp, met o.a. De Efteling en de vele bossen met 
veel fietspaden. 
 
Ik heb in mijn jeugd bij vv DESK gevoetbald tot mijn 30e. Daarna begon 
mijn werk en het daarmee gepaard gaande reizen nam te veel tijd in het 
weekeinde in beslag. Daarom ben ik gestopt, waarna ik het tennis en 
badminton heb ontdekt. 
 
Tijdens mijn werkzame leven heb ik nationaal en internationaal inkoop- en 
verkoopwerk gedaan. Eerst in rijwielonderdelen, later in dierenaccessoires. 
Hierdoor, en door de vele vakanties, is reizen een hobby geworden: ik heb 
inclusief de afgelopen vakantie in juli naar Cyprus al 63 landen bezocht en 
heb echt veel gezien, veel genoten en veel meegemaakt. Reizen is mijn 
leven en ik ben er nog lang niet klaar mee. Ik ben verder een trotse vader 
van een dochter en een zoon en ben ook al opa van drie kleinkinderen. 
 
Sinds eind 2015 ben ik pre-pensionado geworden en ben ik mijn leven 
anders gaan inrichten. Al bijna vijf jaar rijd ik elke woensdag met bewoners 
van Residentie Molenwijck in Loon op Zand een rondje door de duinen op 
een duofiets. Ook heb ik ontdekt wat er zoal bij komt kijken om een grote 
voetbalclub als vv DESK wekelijks te laten draaien. 
 
In 2017 ben ik begonnen bij de sponsorcommissie. Mijn werkzaamheden: 
relaties onderhouden en nieuwe sponsoren werven. Inmiddels heb ik met 
Ton Brouwers een heus klusbedrijf (!): nieuwe reclameborden hangen we 
samen op, leuk man! Met Gerardo de Jong organiseren we de jaarlijkse 
worstenbroodactie, die voor vv DESK erg belangrijk is. Sinds twee jaar ben 
ik ook lid van de TC Dames. Wat ik hier zoal doe? Contractbespreking cq-
verlenging met trainer Ronny Birdja, zaterdag-voetbalwens van speelsters 
in kaart brengen en verder faciliteren, etcetera. Prettig werk bij een goede 
groep! 
 
Samen met Christ van Wezel en twee tijdelijke hulpen zijn we dit 
kalenderjaar begonnen om ons complex schoner te maken. We hebben 
circa 90 kuub afval, blokken beton, metaal en ijzerwerk verwijderd, 
dat onder bladeren verscholen lag. We willen het complex nu verder 
opschonen voor een fraaier en netter voetbalpark.

Jan Dingemans

“Inmiddels heb ik met 
Ton Brouwers een heus 

klusbedrijf (!): nieuwe 
reclameborden hangen 

we samen op, 
leuk man!“
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Jan Dingemans
Heeft inmiddels een behoorlijk DESK-CV

Met Jacques van Heijst heb ik onderzoek gedaan naar nieuwe 
dakbedekking en vervanging van de verwarmingsketel bij 
de kleedkameraccomodatie. Beide projecten zijn inmiddels 
gerealiseerd en daardoor kunnen we als voetbalclub weer jaren 
vooruit! 
 
Deze combinatie van handen uit de mouwen steken en 
projectmatige zaken regelen, bevalt mij uitstekend en ik heb het 
erg naar mijn zin bij deze club. vv DESK is voor mij veel meer gaan 
betekenen dan ik voor mogelijk had gehouden.

Een heel ander onderwerp is natuurlijk het corona-verhaal. Voor 
iedereen, beleidsmakers en alle andere mensen: ik hoop echt dat 
we het ergste nu gehad hebben. 
 
Laten we vooral hopen dat we in het nieuwe seizoen weer lekker 
kunnen voetballen - ook wij als 60-plussers op maandagochtend 
bij de Old Stars van DESK. Laten we hopen dat we snel weer een 
lekker pilsje kunnen drinken en weer SAMEN kunnen zijn! 
 
Tsja… En dan vroeg onze secretaris mij nog wat ik ervan vind dat 
klaarblijkelijk een aantal mensen mij aanspreken met ‘Jan d’n Hoed’. 
Hoe dat zo? Ik heb geen idee... Ik vind dat hij dat maar moet vragen 
aan diezelfde mensen; ik heb er in elk geval geen enkel probleem 
mee, leven en laten leven. 
 
Ik wens al mijn vv DESK-collega’s een geweldig nieuw seizoen 
2021-2022 toe.” 
 
Jan Dingemans

Jan met zijn collega duofietsen Helma
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De zaterdagtak van DESK groeit en groeit: komend seizoen starten er maar 
liefst negen (!) teams in de zaterdagcompetities, waaronder het nieuwe 
selectieteam DESK ZAT. 3. Deze wordt getraind door Jelle Hakkert (43), vorig 
seizoen trainer van de DESK JO19-1. Het gehele team stroomt door naar 
de selectie, dat in de derde klasse de eerste stap in het seniorenvoetbal zet. 
Met Jelle staat een vertrouwd en vooral bekend gezicht voor de groep. In 
1985 meldde hij zich aan als DESK-lid, waar hij in de F1 kwam te spelen. Jelle 
doorliep alle selectie-elftallen in de jeugd (met twee uitstapjes naar RBC in 
de B1 en RKC in de A1), waar hij veel mooie Dessers als trainer en leider heeft 
gehad: Henny en Willy Balvers, Jan Laros, Tiny Sulsters, Will Stokkermans, 
Peter van Wezenbeek, Mario Ackermans, Jos van Dalm en René Wolfs.

Jelle Hakkert
Trainer van het nieuwe selectieteam DESK ZAT. 3

Jelle Hakkert

Goede jeugd 
“In die tijd hadden we echt een heel goede jeugd bij DESK”, blikt Jelle terug. “De selectieteams, van de C1 tot en 
met de A1, speelden op het hoogste amateurniveau. Ik kan me herinneren dat we in de A-jeugd in de competitie 
speelden bij PSV A2. Ook weet ik nog dat we in de Fer Blom bokaal (4x4) wonnen bij NAC tegen louter BVO’s. In 
die tijd stroomden er jaarlijks jeugdspelers door naar de selectie, die bijna meteen mee konden in de eerste- en 
hoofdklasse. In die tijd voetbalden de betere amateurvoetballers uit Brabant bij DESK. Dat is lekker ontwikkelen 
met ervaring om je heen.”  
 
Als 15-jarige al bij DESK 1 
Ook Jelle meldde zich al vroeg bij de selectie: als 15-jarige viel hij wekelijks in bij DESK 1. Toenmalige trainer was 
Rini de Groot, nu Hoofd Jeugdscouting bij PSV. Na wat uitstapjes naar andere clubs, eindigde Jelle zijn carrière 
op 37-jarige leeftijd bij DESK 1. De mooiste momenten in zijn DESK-carrière? “De tijd dat Kees van Loon trainer 
was”, zegt Jelle overtuigd. “We promoveerden van de derde klasse naar de hoofdklasse, wat toen nog het hoogste 
amateurniveau was. Als speler heb ik in het jaar dat we naar de hoofdklasse promoveerden de Gouden Schoen 
gewonnen: ik was topscorer van Brabant en werd tot beste speler van de eerste klasse bekroond door alle 
hoofdtrainers.” 
 
Actief jeugdtrainer 
Na zijn carrière werd Jelle actief als jeugdtrainer. “Door mijn kinderen ben ik betrokken gebleven bij DESK. Dan is 
het onvermijdelijk dat je een keer voor de groep moet gaan staan.” Lachend: “Ik denk het sowieso altijd beter te 
weten, dus dan kun je beter ook niet langs de zijlijn blijven staan.” Jelle begon als trainer van de MO11. Drie jaar 
geleden startte hij bij de jongens, waar hij de JO14-1 een half jaar trainde. “Daarna was het trainersvirus wel 
binnengedrongen”, zegt Jelle, die zowel de meiden als jongens bleef trainen. “De MO13 en MO14 en de JO17-1, 
daarna de JO19-1.”  
 
En nu dus voor het eerst de senioren. In oktober start Jelle naast zijn trainerschap van DESK ZAT. 3 met de UEFA 
B-cursus. ”Zo kan ik richting de toekomst verder als trainer. Ik heb de ambitie om ooit DESK 1 te trainen.” Maar 
eerst het tweede selectieteam, dat in z’n geheel overkomt vanuit de JO19-1. “Hiermee heeft DESK weer een 
volwaardige groep spelers met talent en mogelijkheden voor de toekomst. Uiteraard is het mijn rol als trainer van 
dit team om de spelers verder te ontwikkelen en klaar te stomen voor het echte werk. Met alleen talent red je het 
niet. Mentaliteit, trainingsarbeid, beter willen worden en teamgeest zijn veel belangrijker. Er hoort dus ook een 
prestatieve focus bij. De spelers acht ik in staat om in korte tijd te wennen aan het seniorenvoetbal. De fysieke 
weerstand zal de grootste gewenning zijn. Voetballend kunnen ze het absoluut aan.” 
 
Jos van Nieuwstadt 
Jelle krijgt komend seizoen assistentie van Erik van Wattum, Jos van Nieuwstadt en Jorgen Lips. ‘Een top staf’, 
zoals de hoofdtrainer het omschrijft. “Jos is natuurlijk bekend als voetballer en van zijn ervaring kunnen de spelers 
heel veel leren. De huidige jeugd kijkt niet zo snel op naar iemand, maar stiekem nemen ze toch veel mee in hun 
ontwikkeling, zowel in als buiten het veld.” De exacte invulling van de samenwerking is eind juli besproken. Jelle 
daarover: “Het doel is om elkaar aan te vullen en het geheel (binnen de mogelijkheden) wat professioneler te 
organiseren.”

Transitie naar zaterdag onvermijdelijk 
Zelf maakte Jelle jaren furore als speler van DESK 1 op zondag. Net als 
hij zijn veel (oud)-Dessers echte ‘zondagmensen’. Hoe hij de stap naar 
het zaterdagvoetbal ervaart? “De overstap is onvermijdelijk en went 
snel. Het is zaak dat DESK met beide selectieteams hoger gaat spelen 
de komende jaren om weer aansluiting te vinden in de hogere klassen 
van het amateurvoetbal. Komend seizoen is de kantine vol op zaterdag 
en dit wordt dé dag om op het sportpark te voeren.” Niet alleen vanwege 
het voetbal, ook het sociale aspect is volgens Jelle waardevol: “DESK 
heeft altijd een grote rol gespeeld in het ontmoeten van familie, vrienden 
en kennissen. Over een langere periode bekeken, is dat het mooiste 
neveneffect van elke voetbalclub.” 
 
Promotie 
Voor Jelle wordt het een druk seizoen: naast het trainen van DESK ZAT. 3 
en het volgen van de UEFA-cursus, wil hij ook zijn kids nog supporteren 
die spelen in de JO11-1 en MO15-1. “De meiden structureel trainen en 
coachen zit er helaas niet meer in. Ik hoop dat er een kwalitatieve invulling 
voor dit talententeam komt, want dit is het beste meidenteam dat DESK 
ooit heeft gehad. Dit is een mooie uitdaging voor de club, maar dat geldt 
voor meerdere posities.” Over uitdagingen gesproken: of Jelle al wat 
kan delen over de sportieve doelstellingen voor komend seizoen? “De 
doelstelling is altijd promotie! Het liefst met een kampioenschap.” 
 
Voldoende uitdagingen 
Jelle hoopt dat de prestaties van beide selectieteam bijdragen aan de 
terugkeer van Dessers die veel voor de club hebben betekend. “Ik heb 
weleens het verwijt gekregen dat ik een aantal keer elders ben gaan 
spelen. Echter ben ik altijd teruggekeerd naar de club waar ik mee ben 
opgegroeid. Ik nodig iedereen uit om hetzelfde te doen. Er zijn genoeg 
uitdagingen bij de club te vinden, bijvoorbeeld als assistent-grensrechter 
bij ons team of als trainer-coach van het beste meidenteam dat DESK ooit 
heeft gehad.”

 
Thijs Dingemans

Jelle Hakkert
Trainer van het nieuwe selectieteam DESK ZAT. 3

In het seizoen 2019-2020 werd Jelle kampioen 
met DESK JO17-1

Jelle tijdens het slagen voor zijn UEFA Youth-
cursus

Jelle trainde de afgelopen jaren diverse 
jeugdteams

DESK MO14-1 kampioen RegioCup 2020-2021 31
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DESK Selectie Heren
Seizoen 2021-2022

Bovenste rij van
Tom Heijkoop, Joost-Willem Bink, Jelle Lips, Tom Rommens, Ghino Snels, Bas van Boxtel, 

Mees van der Pennen, Kevin Klijn, Noah

Tweede rij van
Emile Aalbers, Justin van Veldhoven, Mike van Wezel, Imad Salim, Daan van Loon,

Djurre Verschut, Stijn Hamers, Fabio van der Lee,

Voorste rij van
Theon Stikvoort, Jelle Hakkert, Mitchell Faro, Bjorn Damen, Bram van de Pas, Jetze Kemmere,

Jasper Schinkel, Timo van Kuijk, Tijn van

Op deze foto ontbreekt:

links naar rechts:
Sven Stokkermans, Jur Molenschot, Steven Krikken, Mees Weeland, Anes Dedic,
Raaijmakers, Nico van der Linden en Hans van Wanrooij

links naar rechts:
Mathijs Emmers, Stijn Bergmans, Sander Dijst, Hans Vlak, Rik Luijten,
Marc Schelfhorst, Jeremi Kimenai en Erik van Wattum

links naar rechts:
Noah Verstijnen, Tiësto Klijn, Casper Standaert, Bart Huis in ‘t Veld,    
Riel, Jos van Nieuwstadt en Bjørn Duits

Jorgen Lips.



Tom Heijkoop
Hoofdtrainer

Emile Aalbers
Assistent-/Keeperstrainer

Ton Brouwers
Assistent scheidsrechter

Nico van der Linden
Leider

Marc Janssen
Fysiotherapeut/verzorger
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DESK Selectie Heren 
Seizoen 2019-2020

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

DESK Selectie Heren 
Seizoen 2021-2022
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Nico van der Linden
Leider

Bjørn Duits
Fysiotherapeut/Verzorger

Joost-Willem Bink
Assistent-/hersteltrainer

Theon Stikvoort
Fysiotherapeut/Verzorger

Jelle Hakkert
Hoofdtrainer

Jos van Nieuwstadt
Assistenttrainer

Erik van Wattum
Assistenttrainer

Jorgen Lips
Leider
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DESK Selectie Heren 
Seizoen 2021-2022

Anes Dedic Bart Huis in ‘t Veld Bas van Boxtel Bjorn Damen Bram van de Pas
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Casper Standaert Daan van Loon Djurre Verschut Fabio van der Lee Ghino Snels

Imad Salim Jasper Schinkel Jelle Lips Jeremi Kimenai

Justin van Veldhoven Kevin Klijn Marc Schelfhorst Mathijs Emmers

Jetze Kemmere

Jur Molenschot



DESK Selectie Heren 
Seizoen 2019-2020

DESK Selectie Heren 
Seizoen 2021-2022

Mees van der 
Pennen

Mees Weeland Mike van Wezel Mitchell Faro Noah Raaijmakers
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Noah Verstijnen Rik Luijten Steven Krikken Stijn Bergmans Stijn Hamers

Sven Stokkermans Tiësto Klijn Tijn van Riel Timo van Kuijk Tom Rommens
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Na twee niet uitgespeelde seizoenen door Covid-19, kijken we allemaal 
uit naar het seizoen 2021-2022 met de hoop dat het weer een volledig 
competitiejaar mag worden.
Sportief gezien was de start van het afgelopen seizoen voortvarend en 
boven verwachting. Met een jong team in opbouw en debuterend in het 
zaterdagvoetbal, werden in de eerste vier wedstrijden met goed voetbal 
acht punten behaald. Helaas is het bij deze vier partijen gebleven. Van 
stilzitten was echter geen sprake: vanaf april tot 1 juli is er tweemaal per 
week getraind met een onderlinge wedstrijd op zaterdag. De geweldige 
trainingsopkomst en gedrevenheid geven aan dat de spelersgroep getergd 
is om volgend seizoen zo goed mogelijk aan de start te verschijnen! 
 
Duurzame toekomst
Vanaf heden is er bij DESK weer sprake van een volwaardige selectie. 
Anticiperend op een duurzame toekomst, maakt de JO19-1 in zijn geheel 
de overstap naar de nieuw te vormen selectie. Op een stapsgewijze en 
verantwoorde manier kan het vizier en de gezamenlijke focus gericht 
worden op promotie naar hogere klassen. De nieuw te vormen selectie 
herbergt voldoende potentie en kwaliteit om deze sportieve ambitie waar 
te maken.
Hierbij krijgen de spelers de begeleiding, de ruimte en de tijd die ze verdienen 
en die nodig is om zich verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Kortom: de gehele selectie staat te popelen om van het speeljaar 2021-
2022 een mooi seizoen te maken en hoopt dat veel supporters de weg 
weer vinden naar de Eikendijk!!

Met sportieve groeten,

Tom Heijkoop
Hoofdtrainer vv DESK

Tom Heijkoop (hoofdtrainer DESK ZAT. 1)

Tom Heijkoop
Honger naar de bal en naar 22 competitiewedstrijden!
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Wedstrijdprogramma
DESK 1 - Seizoen 2021-2022

25 sep Baronie - DESK 

2 okt DESK - Olympia’60

9 okt Oosterhout - DESK 

16 okt DESK - Boeimeer 

30 okt SSC’55 - DESK 

6 nov DESK - SCO 

20 nov The Gunners - DESK 

27 nov DESK - Dongen

4 dec RFC - DESK 

11 dec DESK - Rijen 

29 jan Berkdijk - DESK

37

5 feb Olympia’60 - DESK 

12 feb DESK - The Gunners

19 feb Boeimeer - DESK 

12 mrt DESK - Oosterhout 

19 mrt DESK - Berkdijk 

26 mrt Dongen - DESK 

2 apr DESK - Baronie 

9 apr SCO - DESK

23 apr DESK - RFC 

14 mei Rijen - DESK 

21 mei DESK - SSC’55
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Hoofdstraat 203 

5171 DM Kaatsheuvel 
Tel: 0416-272130 

 
Bestel via onze webshop 

www.bakkerijbierman.nl, zodat u niet in de 
rij hoeft en niet mispakt! 

 
 

Uw advertentie hier?
Informeer naar de mogelijkheden

sponsoring@vvdesk.nl
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DESK Selectie Dames
Seizoen 2021-2022

Bovenste rij van
Bjørn Duits, Kiki Fitters, Floortje Goenee, Nikki Snoeren, Kim van der Linden, 

Voorste rij van
Lauri van der Aa, Steffie Mertens, Djulita Laros, Kristel van Esch,

Op deze foto ontbreken: Natasja Duijster, Nicole de Louw,

links naar rechts:
Nienke Damen, Naomi Koenen, Lia Visser en Ronny Birdja

links naar rechts:
Eva Berfelo, Simone Brekelmans, Indy van Kuijk en Lieke Bergmans

Shirley Meijer, Lisa Struycken, Nina Tan en Esther Westerveld.
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DESK Selectie Dames
Seizoen 2021-2022

Ronny Birdja 
Hoofdtrainer

Simone Brekelmans
Grensrechter

Djulita Laros
Elftalleider

Bjørn Duits
Fysiotherapeut/Verzorger

Esther Westerveld Eva Berfelo Floortje Goenee Indy van Kuijk Kiki Fitters

Kristel van Esch Lauri van der Aa Lia Visser Lieke Bergmans

Lisa Struycken Natasja Duijster Nicole de Louw Nienke Damen

Nikki Snoeren Nina Tan Steffie Mertens
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Kim van der Linden

Naomi Koenen

Shirley Meijer

Eindelijk, een nieuw seizoen staat voor de deur! En wat voor één… Daarover 
zo meteen meer. Eerst even een korte terugblik op afgelopen seizoen. Tja, 
wat zal ik ervan zeggen… We begonnen aardig: na vier wedstrijden stonden 
we bovenaan met tien punten. In de vijfde wedstrijd konden we het gat 
verder uitbouwen tegen de nummer twee. En toen rukte corona weer op. 
Het verloop van het verdere seizoen is ons helaas bekend. 

The ladies made history!
Nu op naar het seizoen 2021-2022. Nieuwe kansen en hopelijk kunnen we 
blijven voetballen. We gaan zien hoe het jaar loopt… Voor ons wordt dit een 
bijzonder seizoen: ook met de dames stappen we over van de zondag naar 
de zaterdag. Een nieuwe uitdaging voor vv DESK, een nieuwe uitdaging 
voor onze dames. We zijn er klaar voor! We hebben een gedreven team van 
18 speelsters die week in, week uit alles willen geven om in het seizoen 
2021-2022 mee te doen om de prijzen. Het begin van afgelopen competitie 
smaakt zeker naar meer en dus gaan we ervoor! 

Alle ingrediënten in huis 
Er zijn binnen de selectie nauwelijks wijzigingen geweest, wat 
betekent dat men een vertrouwd team op de velden terugziet in het 
zaterdagvoetbal. De dames hebben alle ingrediënten in huis om er een 
mooi, sportief en vooral ook gezellig seizoen van te maken. Ik ben trots dat 
ik met één jaar heb verlengd, want we zijn nog lang niet klaar. 

Op naar nieuwe avonturen en sportieve groeten,

Ronny Birdja

Ronny Birdja (hoofdtrainer DESK VR1)

Ronny Birdja
Hoofdtrainer DESK VR1
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Wedstrijdprogramma
DESK Vrouwen 1 - Seizoen 2021-2022

25 sep DESK VR1 - SVO W.V.V.’20 

2 okt MZC’11 - DESK VR1

9 okt DESK VR1 - SV Noordeloos 

16 okt BZC ‘14 - DESK VR1 

30 okt DESK VR1 - Hardinxveld

6 nov Tricht - DESK VR1

20 nov DESK VR1 - LRC

27 nov SVO DKS’17/Axel - DESK VR1

4 dec DESK VR1 - Willem II

11 dec VVAC - DESK VR1

29 jan DESK VR1 - Unitas

5 feb DESK VR1 - BZC ‘14

12 feb SV Noordeloos - DESK VR1

19 feb DESK VR1 - SVO DKS’17/Axel

12 mrt SVO W.V.V.’20 - DESK VR1 

19 mrt Unitas - DESK VR1

26 mrt DESK VR1 - MZC’11

2 apr Willem II - DESK VR1

9 mrt DESK VR1 - VVAC

23 apr LRC - DESK VR1

14 mei DESK VR1 - Tricht

21 mei Hardinxveld - DESK VR1
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aantrekkelijk prijsniveau -- ook ‘s avonds bereikbaar
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ADMINISTRATIEKANTOOR

complete bedrijfsadministratie,

voor 
Midden- en Kleinbedrijf & ZZP’er

Geen onaangename verrassingen, wij werken met een vast uurtarief of prijsafspraak!!

Menno Oosterwaal
06-51465485

Frenk Oosterwaal
06-10976657



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!

De commissie Communicatie zorgt elk jaar 
voor de presentatiegids

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



Sander Dijst
Is na twee jaar terug bij de DESK-selectie

Het coronaseizoen 2020-2021 heeft enkele Dessers duidelijk aan het 
denken gezet. Zo ook Sander Dijst, die na twee jaar afwezigheid terugkeert 
bij de DESK-selectie. De keeper komt over vanuit DESK ZAT. 2, waar hij 
samenspeelde met vrienden. Wat is de reden van zijn ‘promotie’? En wat 
verwacht hij van komend seizoen? Tijdens het trainen door, vond de lange 
doelman gelukkig de tijd om lekker bij te kletsen over het hoe en wat.

Welkom terug bij de selectie, Sander! Hoe voelt dat nu? 
“Goed! Ja, ik ben blij om terug te zijn bij de selectie. Aan het eind van het 
seizoen kon ik de laatste trainingen nog meepakken, dat was prettig om 
de groep alvast te leren kennen. De eerste indruk is dat het een jonge en 
talentvolle groep is.” 

Hoeveel seizoenen ben je nu ‘weggeweest’ bij de selectie?  
“Twee seizoenen, waarvan het laatste seizoen natuurlijk kort was gezien de corona-omstandigheden. Daarvoor 
heb ik drie seizoenen in de zondagselectie gespeeld: met zondag 2 heb ik twee keer om promotie naar de reserve 
hoofdklasse gestreden. Bij DESK 1, waar ik als tweede keeper op de bank zat, heb ik in mijn eerste seizoen een 
degradatie naar de derde klasse meegemaakt. In het tweede jaar werden de promotiewedstrijden naar de tweede 
klasse verloren en in mijn laatste jaar werden we kampioen en gingen we weer terug naar de tweede klasse.”

En toen dacht je: ik ga met mijn vrienden voetballen in DESK ZAT. 2. Hoe waren de afgelopen jaren? 
“In het team zitten veel vrienden van mij, dus dat maakt het extra leuk. Ondanks dat het een vriendenteam is, 
spelen ze op een goed niveau in de reserve eerste klasse. Voordat ik er ging voetballen, was ik heel vaak langs 
de lijn te vinden om te kijken. Daar zaten ook wat ritjes naar Zeeland tussen voor de uitwedstrijden, dus achteraf 
gezien kan je wel zeggen dat ik het echt leuk vond om bij die mannen te kijken. Ik heb ze door de jaren heen op zien 
klimmen van de reserve vierde klasse naar de reserve eerste klasse. Bij promotiewedstrijden heb ik zelfs nog met 
fakkels langs de lijn gestaan op het hoofdveld bij DESK. Dan is het leuk om daar op een gegeven moment deel van 
uit te maken en twee goede seizoenen mee te draaien.” 

Wat is de reden dat je dan toch weer voor je kans bij de selectie gaat? 
“Op sommige momenten begon ik het lastig te vinden dat je geen selectievoetbal speelt. Je beleeft het voetbal zelf 
met een bepaalde mentaliteit en instelling, maar omdat het een lager elftal is, mag je niet verwachten dat iedereen 
dezelfde instelling heeft. Daarbij moet je als voorbeeld denken aan het niet verplicht twee keer trainen in de week. 
Je voetbalt juist in een lager elftal om niet bepaalde verplichtingen te hebben, alleen dat zorgt ervoor dat je soms 
niet alles uit een wedstrijd kunt halen. Ik had verwacht dat ik mij daar goed overheen kon zetten, maar daar bleek ik 
toch meer moeite mee te hebben.” 

Sander Dijst

48 Na 2 seizoenen keert Sander terug bij de selectie

Sander Dijst
Is na twee jaar terug bij de DESK-selectie

DESK 1 begon vorig seizoen vol overtuiging aan de competitie: droeg dit bij aan je motivatie om terug te keren? 
“Ik heb afgelopen seizoen enkele wedstrijden van DESK 1 gezien en deze beloofden veel goeds voor de rest van 
het seizoen. Je zag al gauw dat ze een goed voetballend elftal hebben. Vanuit daar zie je dan mooie kansen voor 
komend seizoen. Dat zorgt er dan natuurlijk voor dat je daar graag onderdeel van wilt uitmaken.” 
 
Wat is je verwachting voor komend seizoen van DESK 1? 
“Ik vind het leuk om de lat aan het begin van het seizoen hoog te leggen. Ik denk ook dat je met hoge 
verwachtingen moet beginnen om ervoor te zorgen dat het een succesvol seizoen wordt. Voor komend jaar is het 
heel lastig in te schatten. Allereerst gaat dit het eerste hele seizoen in de zaterdagcompetitie worden en daardoor 
ken je de meeste tegenstanders nog niet. Daarnaast hebben alle teams een seizoen lang stilgestaan, dus de vraag 
is hoe het is gesteld met de conditie van teams. Ben je als team fit gebleven of heb je afgelopen seizoen toch 
ingeleverd op je fysieke gesteldheid.” 
 
“Als ik dan toch een voorspelling moet doen... Zoals ik al zei: ik vind het leuk de lat hoog te leggen. Het wordt een 
plaats in de top drie met een periodetitel.” 

Dat zou mooi zijn, dan kunnen jouw vrienden nu met de fakkels langs de lijn staan. Even over het nieuwe 
selectieteam, DESK 3, wat is je eerste indruk van de jonge talenten? Denk je dat er wat moois kan ontstaan in de 
derde klasse?                                                                                                           
“Er zit veel potentie in DESK 3. Ik denk dat zij voetballend bij de beste teams in die klasse gaan horen. Het gevaar 
schuilt, denk ik, in het seniorenvoetbal. Ze komen tegen mannen te staan die zomaar tien tot vijftien ouder kunnen 
zijn. Dan komen er ook andere dingen bij kijken dan goed kunnen voetballen. Daar zullen zij rekening mee moeten 
houden en mee om moeten leren gaan. Je hebt vaak wel één of twee seizoenen nodig om aan het seniorenvoetbal 
te wennen als je vanuit de jeugd overkomt. Hoe sneller ze wennen, des te sneller zullen zij op een hoger niveau 
gaan spelen, want qua potentie zit er zeker meer in dan de derde klasse.”
 
Over een groot leeftijdsverschil gesproken… Je bent komend seizoen een van de routiniers in het elftal: voelt dit 
ook zo? 
“Qua leeftijd zit ik wel bij de routiniers binnen het team, dus wat dat betreft voelt dat wel zo. Daarnaast zijn er 
ook enkele jonge jongens die al de nodige seizoenen meedraaien in de selectie. Dat zorgt denk ik voor een mooie 
verhouding binnen het team qua ervaring en jonge gretigheid.” 
 
Welke rol zie je voor jezelf weggelegd binnen de jonge selectie?                                                                                                                          
“Qua persoonlijkheid zie ik mijzelf wat dat betreft niet als een natuurlijke leider, zoals dat zo mooi heet. Al heb ik, 
zoals ik al eerder zei, wel het nodige meegemaakt in de drie jaar selectie die ik hiervoor gespeeld heb. Die ervaring 
neem je natuurlijk wel mee en hopelijk kan ik dat overbrengen op de jongere jongens.”
 
 

Beter dan ooit! 49



Komend seizoen speelt DESK 1 tegen Berkdijk, de club waar jij opgroeide en jarenlang keepte: hoe graag wil je 
deze wedstrijd keepen? 
“Die wedstrijd wil ik heel graag keepen. Ik heb een jaar of vijftien met veel plezier bij Berkdijk gekeept. Vanaf de 
F-jes tot aan een jaar of vijf bij de senioren. Ter afsluiting van de A-jeugd zijn we met het team naar Parijs geweest 
voor een internationaal toernooi. Dat was echt mijn mooiste herinnering. Een groot deel van de ouders kwam over 
om te supporteren en we voetbalden tegen teams uit Frankrijk en New York. Het was tof om het juniorenvoetbal 
zo af te sluiten met het team waar ik de hele jeugd mee heb gevoetbald. Bij het tweede elftal voetballen nog altijd 
goede vrienden van mij, dus daar probeer ik af en toe een wedstrijdje mee te pakken. De wedstrijd tegen Berkdijk 
wil ik dus graag keepen en zal voor mij dan ook een speciale wedstrijd zijn.”  
 
Je bent 29 - voor een keeper de hoogtij jaren: zien we een betere Sander Dijst dan ooit?                                                                                                                          
“Ja, de keeperstraingen van Emile Aalbers hebben zeker bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Aan het 
eind van afgelopen seizoen kon ik deze trainingen weer oppakken en dan merk je dat de routines snel terugkomen. 
Dat biedt je dan natuurlijk goede vooruitzichten voor komend seizoen. Als ik komend seizoen met Emile deze 
lijn kan doortrekken, dan kom ik op een punt dat ik durf te zeggen dat ik een betere keeper ben dan ooit tevoren. 
Afgelopen zomerperiode ben ik bewust bezig geweest om mijzelf fit te krijgen en te houden voor het seizoen. Zoals 
je aangaf ben ik in dat opzicht al 29, dus dan kost het gewoon meer moeite om fit te worden dan wanneer je 18 
bent.”
 
Je zult jaloers zijn op je jonge teamgenoten! Welke doelen heb je voor jezelf gesteld voor komend seizoen? 
“Het eerste doel is natuurlijk om eerste keeper te worden bij DESK1. Als dat doel bereikt is, dan wil je van waarde 
zijn binnen het elftal door punten te pakken in de competitie. Tot slot is er als keeper altijd een persoonlijk doel 
om zo min mogelijk doelpunten tegen te krijgen, daar word je uiteindelijk als keeper op afgerekend. Dus het 
persoonlijke streven is ieder seizoen om de minst gepasseerde keeper te zijn van de competitie.”

Wat een mooie doelen. Laat het seizoen maar gauw beginnen. Voor het zover is: is er verder nog iets dat je wilt 
delen met één ieder die DESK een warm hart toedraagt?       
“Laten we hopen dat komend seizoen in zijn geheel kan worden gespeeld met publiek langs de lijn en een volle 
kantine na afloop. Er is niets mooier om te voetballen met een vol sportpark en een goed feest in de kantine om de 
drie punten te vieren samen met de andere teams van DESK. Dus kom vooral naar de Eikendijk om DESK 1 aan te 
moedigen en de overwinning te vieren in de kantine. Je gaat er geen spijt van krijgen!”                                                                                                     
 
Succes Sander, maak er een mooie rentree van! 

Thijs Dingemans
                                                                                                                             

Sander Dijst
Is na twee jaar terug bij de DESK-selectie
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Old Stars
Verbinding tussen sport en gezondheid
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Visie gemeente Loon op Zand 
‘Brede impuls combinatiefuncties’ is een instrument van de gemeente, dat ontstaan is vanuit de verbinding tussen 
onderwijs (kindcentra), sport en cultuur. In een later stadium is ‘sport en bewegen in de buurt’ hieraan toegevoegd. 
De functionarissen die hiermee bezig zijn, hebben aandacht voor de verbinding tussen sport en een ander domein 
(onderwijs, welzijn, jeugd, gezondheid en cultuur). Deze verbinding legt ContourdeTwern o.a. ook bij ouderen. Met 
de verschillende partners rondom ouderen is er geconstateerd dat er behoefte is aan meer beweging voor deze 
doelgroep. Het doel hierbij is enerzijds om leeftijdsgenoten met elkaar in contact te brengen en anderzijds om ze 
meer te laten bewegen met positieve gevolgen voor de gezondheid. Dat past precies in het Sociale Domein van de 
gemeente.

Wandelvoetbal
Landelijk in opkomst is het zogenaamde Walking Football, wandelvoetbal. Een zestigtal clubs heeft dit de 
afgelopen jaren aan hun pakket toegevoegd. De regels wijken sterk af ten opzichte van het gewone voetbalspel. Er 
mag niet gerend worden. Het maken van slidings is niet toegestaan. Er is geen sprake van buitenspel. De bal mag 
niet boven heuphoogte gespeeld worden. Lichamelijk contact is verboden. Vanaf de eigen helft mag niet gescoord 
worden. Doorlopend wisselen is toegestaan.
Zo wordt er gespeeld op een veld van 21 bij 42 meter. De doelen zijn 1 bij 3 meter. Een team bestaat uit 6 
veldspelers. Er is geen keeper. Een officiële wedstrijd duurt slechts een kwartier. 
 
Organisatie
Bij onze vereniging is een leeftijd aangehouden van minimaal 60 jaar, doch indien men zich geroepen voelt op 
‘jongere leeftijd’ mee te doen, meld je aan, van harte welkom!
Als trainer is aangetrokken Dik van Beek, die al geruime tijd ervaring heeft met wandelvoetbal. Elke 
maandagmorgen is men vanaf 9.30 uur welkom op ons sportpark. De trainingen duren 1,5 uur met een warming-
up en een cooling down na afloop. Tot 12.00 uur is men in de kantine welkom om “de derde helft” te spelen. Het 
sociale element, elkaar ontmoeten buiten het sporten, wordt elk jaar na afloop van het seizoen gevierd met een 
barbecue waarin met een officieel tintje op het voorbije jaar wordt teruggeblikt. 
 
Alle leeftijden bij ons welkom
Nu drie jaar later kunnen we spreken van een volwaardige tak aan de rijke DESK-boom. Vanaf 2018 zijn alle 
leeftijden bij onze vereniging welkom om de voetbalsport te beoefenen, van pupil tot ‘Old Star’. Dat er in een 
behoefte is voorzien, blijkt uit het stabiele aantal van 20 oudgedienden, waaronder een aantal Dessers dat al vele 
jaren lid is. Wat betreft de werving van nieuwe leden is er een prima contact met Lia Leemans van de K.B.O. Zij 
promoot het wandelvoetbal bij haar vereniging.
 
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 
 
Een kijkje nemen om op maandagochtend de sfeer te proeven is natuurlijk mogelijk.

Namens het bestuur
Christ van Wezel
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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 53
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En of de zaterdagtak groeit bij vv DESK: komend seizoen spelen er maar 
liefst negen teams in competitieverband in de zaterdagklasses. Bij de heren 
zijn dat er zeven, bij de dames twee. Een van die teams die de transitie 
naar het zaterdagvoetbal beleeft, is DESK ZAT. 6. Een jeugdig team dat vorig 
seizoen vanuit de O19 overkwam naar de senioren op zaterdag, maar nog 
amper een wedstrijd speelde vanwege corona. Trainer van het team is Jan 
Dobbelsteen (54), een bekend gezicht dat al jaren rondloopt bij DESK. En 
dat terwijl z’n roots elders liggen: Jan groeide op in Vinkel, in de gemeente 
Berlicum. “Daar heb ik in mijn jongere jaren bij EVVC gevoetbald. Vanaf mijn 
tiende heb ik alle selectieteams doorlopen”, blikt Jan terug. Knieproblemen 
zorgden voor een abrupt einde van zijn 21 jaar durende spelerscarrière. Al 
gauw vond Jan elders geluk. “Daarna leerde ik mijn vrouw Annemiek kennen 
en we wonen inmiddels alweer twintig jaar in Kaatsheuvel. Samen hebben 
we twee zonen.”

Lang actief als jeugdtrainer
Vinkel - Kaatsheuvel is toch een afstandje en dus meldde Jan zich bij de 
plaatselijke vv DESK als trainer-leider. En of dat bevalt: “Ik ben nu zo’n tien 
jaar actief als trainer-leider bij DESK. Ik heb altijd de lagere teams van DESK 
getraind en dat bevalt goed. Ze kregen altijd de minste aandacht, dus fijn 
dat er een trainer voor de groep stond. Het leuke is dat er veel jongens bij 
mij in de D’tjes zijn begonnen en nu nog bij mij voetballen.” Of ze ook bij de 
senioren succes boeken, moet blijken. In de jeugd pakte Jan met een groot 
deel van het huidige DESK ZAT. 6 (vorig jaar ZAT. 4) drie kampioenschappen.  

Liever de kroeg in op zaterdag 
In de wedstrijdverslagen van Jan’s team valt geregeld te lezen welke helft 
het belangrijkste is: de derde. Dit was dan ook de reden dat het team 
vanuit de jeugd naar de zaterdagsenioren doorstroomde. Jan lachend: “De 
meeste jongens gaan op zaterdag liever stappen en zagen zondagvoetbal 
dus niet zo zitten.” Het team meldde zich begin vorig seizoen vol 
enthousiasme voor een nieuwe uitdaging bij de senioren. Het werd een 
kort avontuur: corona zorgde ervoor dat het team niet veel wedstrijden 
speelde. De echte ‘test’ moet nog komen. “Wat het verschil is tussen 
jeugdvoetbal en de senioren? Het fysieke gedeelte en het tactisch spelen. 
Dat is heel anders. Over het niveau van de zaterdagsenioren is voor 
ons nog weinig duidelijk; we hebben pas vier tegenstanders gehad, dus 
kunnen daar nu nog niks over zeggen.” 
 
Een plek in de top vier 
Waar Jan wel wat over kan delen, is de doelstellingen voor komend 
seizoen. “Ons doel is om bij de eerste vier te eindigen”, antwoordt Jan op 
de vraag wat we van DESK ZAT. 6 mogen verwachten. Met de inzet zit 
het in ieder geval hartstikke goed. “Ik kan gerust zeggen dat ik een leuk 
team train, waarbij iedereen weet waar hij aan toe is. Er is veel animo 
voor de trainingen dus dat is wel fijn om te zien. We hebben een hecht 
team waarbij gezelligheid en plezier in het spel voorop staat.” De spelers 
weten dus wat ze aan Jan hebben. Met welke proftrainer we hem kunnen 
vergelijken? “Vraag dat maar aan mijn jongens!” 

Thijs Dingemans

Jan Dobbelsteen (trainer DESK ZAT. 6)

Jan Dobbelsteen
Trainer DESK ZAT. 6
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Jan werd de afgelopen jaren drie keer kampioen

Huldiging in het clubhuis
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Hennie Balvers
Van Heeswijkstraat 41
5171 KJ Kaatsheuvel

Telefoon 0416-276564

E-mail: fam.balvers@home.nl

V.O.F. ADMINISTRATIEKANTOOR

HENNIE BALVERS
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. 

Tot snel, talentvolle scheidsrechters!

Een trouw groepje DESK-scheidsrechters

Jong en oud, iedereen is welkom als 
clubscheidsrechter

51Wie o wie versterkt ons fantastische scheidsrechterskorps? 57
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Of ze ooit echt helemaal is weggeweest? Eigenlijk niet. Djulita Laros stopte 
2.5 jaar geleden met voetballen bij DESK VR1, maar bleef de verrichtingen 
van het team op de voet volgen. Nu keert ze terug als leider van het team 
van hoofdtrainer Ronny Birdja. En dat voelt goed. “Weet je, eigenlijk voelt 
het niet alsof ik na lange tijd weer terugkom. Ik denk dat dit komt doordat 
ik de wedstrijden nog regelmatig kwam kijken en de meeste meiden ben ik 
ook blijven spreken. Ik heb er erg veel zin om weer echt deel uit te maken 
van het team en alle gezelligheid van dichterbij mee te maken”, zegt Djulita 
enthousiast.

Djulita Laros
Terug op het oude nest bij DESK VR1

Djulita Laros

Veel successen bij de meisjes en dames 
Ze is een bekende binnen DESK. Als 7-jarige begon ze in de F-jes bij de jongens aangezien er toen nog geen 
meisjesteams waren. Ze meldde zich een paar jaar later aan voor een meisjesteam en geniet er niet meer weg. 
“De eerste trainers waren toen Susanne Landzaat en Kitty Werther, waar ik later ook nog mee heb gevoetbald. We 
werden een echt team en speelden lange tijd met een kern in hetzelfde team. Dit was een toffe, gezellige en vooral 
ook succesvolle tijd: we werden regelmatig kampioen. Het absolute hoogtepunt was voor mij het winnen van de 
beker van de regio Zuid I.” 
 
Toen Djulita 14 jaar was, stapte ze over naar de dames. Daar speelde ze een tijdje bij DESK VR2 in de tweede 
klasse. Op haar zestiende klopte ze nadrukkelijk op de deur bij ‘1’. “Ik mocht steeds vaker mee als wisselspeler 
bij DESK VR1, waarna ik al gauw de definitieve overstap maakte en wederom mooie tijden beleefde. Het winnen 
van ‘de dubbel’, de competitie en de regiobeker, was mijn hoogtepunt bij DESK VR1. We behaalden hiermee de 
hoofdklasse.” 
 
Meerdere redenen om te stoppen 
Djulita beleefde naast veel sportieve successen ook leuke teamweekenden en feestjes en hield vriendschappen 
over aan het voetballen bij DESK. Toch stopte ze 2.5 jaar geleden. “Ik haalde niet genoeg plezier meer uit het 
spelletje. Daarnaast heb ik altijd al rugproblemen gehad en daaruit volgden meerdere pijntjes. Voetbal was qua 
belasting gewoon niet de beste sport voor mij. Daarbovenop kreeg ik steeds meer andere prioriteiten. Uiteindelijk 
heb ik de keuze gemaakt om te stoppen, wat natuurlijk erg lastig was na twintig jaar…” Spijt heeft ze er niet van. “Ik 
voel me lichamelijk een stuk beter, dus het is een goede keuze geweest.”  
 
Waarom ook niet? 
Toen Djulita stopte met voetballen, wist ze al: ik keer ooit nog terug bij de dames. “Dit moest een rol zijn waarbij 
ik ook echt iets kan betekenen voor het team. Maar ik wilde eerst even de tijd nemen om te ervaren hoe het is 
om te leven zonder drie keer per week voetbal. Ik merkte al gauw dat ik geïnteresseerd bleef in het team en de 
gezelligheid begon te missen. Toen Els Voogd en Linda Snoeren na jarenlange trouwe dienst besloten te stoppen, 
kreeg ik eerst als grap te horen kreeg “of dit niet iets voor mij zou zijn”. Toen begon ik er steeds serieuzer over na te 
denken. Vervolgens dacht ik: waarom eigenlijk ook niet? Daarna heb ik Ed van de Ham een berichtje gestuurd om 
eens te praten over de mogelijkheden. En hier zijn we dan!” 
 
Niet in beton gegoten 
Djulita wordt leidster en eerste assistent van trainer Ronny Birdja. Hoe ze haar nieuwe rol voor zich ziet? “Ik vind 
het leuk om mee te denken over het tactische spelletje en gezellig om mee te gaan met het team. Dit is ook precies 
wat ik mag gaan doen. Het is niet in beton gegoten wat ik ga doen. We kijken vooral wat nodig is en ik ga helpen 
waar het kan. Soms zal het vast even zoeken zijn, maar de huidige stafleden zullen mij daarbij helpen.”  
 
Veel speelsters kent Djulita nog. Het team is sinds haar stoppen weinig veranderd, wat resulteert in een warme 
hechtheid. “De gezelligheid vind ik echt de kracht van dit team”, zegt Djulita trots. “Dit straalt uit op het veld. Net 
voor corona weer insloeg, waren ze bezig met een mooie reeks met goed voetbal. Ondanks dat er tijdens corona 
weinig mogelijk was als team en qua trainingen, bleef het contact tussen iedereen buiten het voetbal aanwezig. 
Mooi om te zien.”

Veel onbekende teams 
In navolging van de herenselectie, maakt ook DESK VR1 de stap naar het 
zaterdagvoetbal. Hoe Djulita de kansen inschat? “We spelen tegen veel 
onbekende teams dus het is lastig in te schatten in hoeverre het niveau 
hetzelfde gaat zijn als de zondag. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de 
goede reeks weer oppakken en we bovenin meedraaien in de eerste, 
tweede én derde helft!” 
 
De invloed van Ronny is volgens Djulita goed zichtbaar. “De meiden 
hebben een mooie groei en ontwikkeling doorgemaakt. Het plezier 
groeide toen Ronny voor de groep kwam. Dat zag je vorig seizoen terug 
op het veld. Helaas gooide corona roet in het eten, maar de resultaten 
bevestigden de potentie van de groep.”  
 
Toch voelt het wel als thuiskomen 
Over de samenwerking met Ronny is Djulita duidelijk: “De gesprekken die 
ik tot nu toe met Ronny heb gehad, waren heel relaxed. We hebben een 
goede klik. Ronny komt op mij over als iemand die gezelligheid voorop 
heeft stan. Daarnaast is hij sterk in zijn communicatie en vooral heel 
positief. Ik verwacht dan ook een leuke samenwerking met het doel om 
te gaan voor honderd procent gezelligheid, waarna sportieve resultaten 
vanzelf volgen.”  
 
Over DESK heeft Djulita alleen maar mooie woorden. “Dit is de plek waar 
ik voor een heel groot deel van mijn leven minimaal drie keer per week 
kwam. Ik heb hier hele mooie en bijzondere tijden meegemaakt en hele 
goede vriendschappen opgebouwd. Je kunt dus toch wel zeggen dat het 
als thuiskomen voelt.”

 
Thijs Dingemans

Djulita Laros
Terug op het oude nest bij DESK VR1

Djulita en Esther
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Fysiocare
Verzorgt ook komend seizoen de sportverzorging bij DESK

Komend seizoen is Theon Stikvoort (31), fysiotherapeut bij Fysiocare, 
wederom aanwezig bij vv DESK om iedereen een fit en klachtenvrij 
voetbalseizoen te bezorgen. Theon is vier jaar werkzaam als 
fysiotherapeut en heeft als expertise sportrevalidatie. Hij is inmiddels 
begonnen aan zijn tweede seizoen als therapeut bij vv DESK.  
 
Positieve periode 
Het afgelopen jaar hebben wij, Fysiocare, ervaren als een leuke en 
positieve periode ondanks dat we leefden in coronatijd. We hebben 
kunnen bijdragen aan het leveren van kwaliteit, het aanpakken van de 
behandelkamers en een grote stap gemaakt in de professionalisering van 
de verzorging en de therapie bij vv DESK.  

Elke dinsdag- en donderdagavond sportspreekuur                                                                                                           
Wat betreft onze rol met betrekking tot de sportverzorging: elke dinsdag- 
en donderdagavond is Theon van 19.00 tot 20.00 uur aanwezig voor een 
speciaal sportspreekuur voor alle leden. Tijdens dit spreekuur krijgen leden 
advies omtrent klachten en kan er indien nodig een korte behandeling 
plaatsvinden. Daarnaast verzorgen wij hersteltrainingen tijdens de training 
van de selectieteams en zijn wij aanwezig bij de wedstrijden van de 
selectie. Gedurende het nieuwe seizoen gaat onze kinderfysiotherapeut 
de jeugdafdeling meer volgen op het gebied van preventie, het voorkomen 
van blessures.  
 

Theon Stikvoort
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Fysiocare
Verzorgt ook komend seizoen de sportverzorging bij DESK

Fysioruimte volledig verbouwd 
Tijdens de vakantie is de fysioruimte onder handen genomen en 
volledig verbouwd. De ruimte is vergroot en er zijn twee aparte 
behandelkamers bijgekomen. Tevens is er een grote oefenruimte 
en spelers en leden kunnen voortaan revalideren in een vernieuwd 
krachthonk. Gedurende het seizoen zullen wij de tijden van 
aanwezigheid uitbreiden op doordeweekse dagen en ook zijn we 
aanwezig om specifieke (sport)hersteltrainingen te geven. Kortom: 
we zijn volop bezig om de sportverzorging bij vv DESK naar een 
hoger niveau te tillen. 
 
Wij wensen alle spelers een mooi seizoen toe en staan klaar voor 
iedereen met klachten of blessures!

Team Fysiocare

Welkom bij Fysiocare 
 Fysiotherapie     FysioFitness      Gewichtsconsulent 
 

 
 
Klachten? Advies nodig? 
Wij staan als trotste partner van V.V. DESK voor u klaar! 
 

www.fysiocare.nl 

Tijdens de vakantie is de fysioruimte onder 
handen genomen en volledig verbouwd



 

 

 

Welkom in de Hoefstal 

Marc Schelfhorst is niet alleen speler van de DESK-selectie, hij studeert 
ook Leisure en Event Management op de Breda University of Applied 
Sciences. Voor een schoolopdracht omtrent stakeholdermanagement 
deed Marc onderzoek naar het vrijwilligerstekort bij vv DESK. Hij ging 
samen met stakeholders en belanghebbenden in gesprek om te kijken 
of er een oplossing voor het tekort gevonden kan worden die meerdere 
partijen goed uitkomt. Via deze weg deelt Marc graag de resultaten. 

“Ik heb het onderzoek in februari 2021 uitgevoerd. Als eerst heb ik gepraat 
met leden en vrijwilligers van vv DESK. Hieruit is gebleken dat er trends 
meespelen op landelijk niveau die invloed hebben op het vrijwilligerstekort, 
zoals o.a. de individualistischer wordende cultuur in Nederland. Mensen 
willen steeds vaker wat terugzien voor het werk dat ze leveren. Ook zit er 
een verschil tussen grote en kleine sportverenigingen. De grens van ‘groot’ 
en ‘klein’ wordt gelegd op 500 leden en dit maakt DESK met ruim 800 
leden een grote vereniging, waardoor meer vrijwilligers zijn benodigd. 
 
Uit de gesprekken met leden en vrijwilligers van de club is een hoop 
bruikbare informatie gekomen. Zo zijn er een hoop leden buiten de huidige 
vrijwilligers (die er zeker veel zijn), die wat willen betekenen voor DESK. 
Het is alleen vaak zo dat men liever geen structureel werk uitvoert en bang 
is om ergens aan vast te zitten. Het incidenteel uitvoeren van kleine taken 
is voor de meeste Dessers geen probleem. Verder blijkt dat het voor veel 
leden en betrokkenen niet duidelijk is welke taken gedaan moeten worden, 
hoeveel tijd het in beslag neemt en met wie men contact kan opnemen om 
zich aan te melden als vrijwilliger. 
 
Ik heb verder externe partijen geïnterviewd om te onderzoeken of zij iets 
kunnen betekenen in het vrijwilligerstekort bij DESK. De volgende partijen 
en personen heb ik gesproken: 
 
- Loon Op Zand Voor Elkaar (Petra van Tilborg)
- KBO Kaatsheuvel (Cees Sprangers)
- Contour de Twern (Sanne Staals)
- MHC DES (Anja Beukman)
- Albert Heijn Kaatsheuvel (Thijs van der Vorm)
- Dagbesteding Langstraat (Lara Wassink) 

Alle informatie uit deze interviews is verwerkt en vanuit daar is er een 
meeting gehouden met Petra van Tilborg, Cees Sprangers, Sanne Staals, 
William Saleming, Tim van Mook, Ed van Ham en mijzelf. De belangrijkste 
informatie die uit de meeting is gekomen, is om goed te kijken hoe je 
mensen kunt betrekken binnen de vereniging. Hoe geef je mensen de 
waardering en erkenning die ze verdienen? Tevens hebben we mogelijke 
samenwerkingen tussen de betrokken partijen besproken en besproken 
wat hier allemaal voor nodig is. Wederom bleek dat het belangrijk is 
om duidelijk te zijn in wat men van een vacature/taak kan verwachten. 
Daarnaast zullen mensen eerder in actie komen als je ze één-op-één 
aanspreekt in plaats van dat er een oproep via Facebook voorbij komt.

Voor nu is het duidelijk wat er speelt. We zijn 
momenteel bezig om te analyseren welke stappen 
benodigd zijn om het tekort in de toekomst te 
verminderen. De club zal met deze uitkomsten zeker 
aan de slag gaan. Onze vereniging draait op vrijwilligers 
en we willen uiteraard allemaal dat ons mooie DESK 
kan blijven bestaan!”

Marc Schelfhorst

Marc Schelfhorst

Marc Schelfhorst
Deed onderzoek naar het vrijwilligersbeleid van DESK
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Michel van Ingen
Over de samenwerking tussen DESK en het ROC

Dikke kans dat het jeugdteam van je zoon of dochter wordt begeleid door 
een stagiair van de opleiding Sport & Bewegen van ROC Tilburg. Jaarlijks 
lopen er namelijk zo’n tien tot twaalf studenten stage bij DESK. Een 
seizoen lang zijn zij betrokken bij een jeugdteam, waarbij ze zichzelf op 
diverse gebieden ontwikkelen. “Sommige studenten blijven na hun stage 
zelfs plakken bij DESK”, vertelt Michel van Ingen (46), coördinator van de 
samenwerking tussen DESK en het ROC.

Enthousiaste, leergierige studenten 
Sinds het seizoen 2018-2019 houdt Michel zich bezig met de begeleiding van de stagiairs. Dit doet hij in 
samenwerking met Lia Visser, speelster van DESK VR1 én opleidingsdocent bij het ROC. Michel lachend: “Een kort 
lijntje dus.” Michel ging het avontuur vol enthousiasme en gedrevenheid aan. “Toen ik het oppakte, had ik wel zoiets 
van: ik wil goed inzetten en jaarlijks met een groep van minimaal 10-12 studenten werken. Niet minder. Lia deelde 
deze gedachte gelukkig.” En zo geschiedde: al dik twee jaar verwelkomt DESK jaarlijks in september een groep 
enthousiaste, leergierige studenten. 
 
“Ze melden zichzelf”, vertelt Michel. “Via een motivatiebrief delen ze wie ze zijn en hoe ze zichzelf zien, zodat ik 
een goed beeld krijg van de studenten. Daarna volgt een intakegesprek en zodra er een match is, zoeken we een 
geschikt jeugdteam. De stagiairs blijven het hele seizoen actief bij een team en moeten dus ook door de trainer/
coach begeleid worden. Na de eerste ontmoeting weten ze bij welk team ze terechtkomen, in de laatste week van 
augustus mogen ze aan de bak.”
 
Talent van eigen bodem 
De samenwerking werpt z’n vruchten af: sommige stagiairs blijven na hun stage bij DESK plakken. “Een stagiair 
komt hier vanaf komend seizoen zelfs voetballen en blijft een team trainen. Mooi, toch? Ons doel is om het beste 
in de studenten naar boven te halen”, zegt Michel, die benadrukt dat de studenten de stage serieus oppakken. “Ze 
hebben minimaal drie contacturen in de week en ook nog twee uur voorbereiding. En dat negen maanden lang. 
Tussendoor is er ook nog geregeld een intervisie, waarin we de stage evalueren.” 
 
En of dat is: “Ik krijg van Lia te horen dat de studenten het hier goed naar de zin hebben. We doen ook altijd een 
uitgebreide eindevaluatie en daaruit blijkt dat we de organisatie goed in orde hebben. Erg fijn, want door deze 
samenwerking dragen we ons maatschappelijk steentje bij”, vertelt Michel, die bij DESK ook coördinator van de 
JO10-teams is. 
 
Ontwikkeling op meerdere gebieden 
Wat de studenten zoal leren tijdens de stage? “Ze ontwikkelen zich op diverse gebieden: zowel het ontwikkelen 
van voetbalinhoudelijke kwaliteiten als het omgaan met kinderen, het leren leiding geven en het spreken voor een 
groep. Het zijn eerstejaarsstudenten die vanuit een VO-cultuur (voortgezet onderwijs, red.) komen, waarbij ze 
nog vaak verteld wordt wat ze moeten doen. In hul rol als DESK-trainer moeten ze zelf initiatief tonen.” Naast het 
begeleiden van een team, organiseren de studenten ook een activiteit voor de vereniging organiseren, zoals een 
toernooi of clinic. Dit doen ze veelal in duo’s. “Een bewuste keuze”, verklaart Michel. “We plaatsen stagiairs altijd 
samen bij een team, waardoor ze verschillende ervaringen, kwesties en problemen met elkaar kunnen delen en van 
elkaar kunnen leren.”

Voor Michel is een belangrijk stukje begeleiding weggelegd. Naast voeren van 
intakegesprekken, coördineert Michel de begeleiding van de stagiairs. Dit doet 
hij in samenwerking met Nigel Branderhorst (Hoofd Jeugdopleiding) en de 
trainers van de verschillende jeugdteams. “In principe ligt de begeleiding bij de 
trainer/coach, maar ik bezoek geregeld trainingen om te kijken hoe de stagiairs 
zich ontwikkelen. Daarnaast zijn er diverse intervisiemomenten,, waarin we 
met de studenten bespreken waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Daarbij 
gaat het vaak om leidinggeven en voetbalinhoudelijke coaching van de spelers.” 
 
Het rendement van de samenwerking is groot. Tot tevredenheid van Michel: 
“Op naar nog meer mooie jaren!” 
 
Thijs Dingemans

Michel van Ingen

Lia Visser 65
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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 JO10-1 (seizoen 2021-2022)


