
sv DWSH’18 nieuws 
      #samenverder 
START SV DWSH’18 

De eerste trainingen zijn geweest én eerste (oefen)wedstrijden zijn gespeeld. sv DWSH is 

officieel van start gegaan als de nieuwe fusieclub tussen De Willy’s en SC St. Hubert. Tot 

nu toe zijn er veel positieve geluiden. Zo wordt er bij de herenselectie fanatiek samen 

getraind en ook bij de recreatieve herenteams is het op beide locaties erg druk en 

gezellig. De eerste training van VR1 was ook meteen een gecombineerd met VR2. Een 

mooie ontwikkeling. Op de nieuwe site van onze fusieclub; www.dwsh18.nl staan voor 

het nieuwe seizoen de teamindelingen, de competitie-indelingen, programma, uitslagen, 

standen  

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING      [29 AUGUSTUS] 

Woensdag 29 augustus was de eerste algemene leden vergadering van DWSH’18. Er 

waren  68 leden aanwezig in de kantine van Sportpark Het Breexsel. Enkele punten die 

deze avond op het programma stonden waren de bestuursverkiezing, bijdrage kleding 

jeugdafdeling, de jaarbegroting en nieuws uit de kantine. Belangrijke gebeurtenis was de 

verkiezing van de kandidaat-leden Jolanda Schreven en Rob van Aerts. Zij werden door 

de aanwezige leden gekozen en voegden zich die avond officieel bij het hoofdbestuur. 

Van de overige besproken punten ontvangen onze leden in de e-mail door middel van de 

notulen. Het kan zijn dat deze e-mail terecht komt in de SPAM. Mocht uw e-mailadres 

veranderd zijn, geef het even door aan secretaris@dwsh18.nl.  

 

NIEUWE TENUES 

In de zomervakantie is de bestelling gedaan voor de nieuwe tenues. Echter zijn op heden 

de nieuwe blauw-zwarte shirts nog niet binnen. Het bestuur hoopt dat voor de start van 

de competities voor alle teams de tenues beschikbaar zijn. In de voorbereiding heeft de 

selectie toch in het blauw-zwart kunnen spelen. Zij hebben gebruik gemaakt van de 

shirts van De GROOT-handel.com. Gijs en Yannick, nogmaals bedankt voor het 

beschikbaar stellen van jullie tenues. 

VERLINDEN GOUDEN KLOK TOERNOOI    [18 & 19 AUGUSTUS] 

Zaterdag 18 en zondag 19 augustus staat onder prima voetbalomstandigheden de 47e 

editie van het Verlinden Gouden Klok toernooi weer op het programma. Het traditionele 

voorbereidingstoernooi staat vroeg op de speelkalender, want de meeste deelnemende 

teams hebben pas één week trainen in de benen. Maar voor de trainers een mooie 

mogelijkheid om verschillende spelers in wedstrijdverband aan het werk te zien. Enkele 

deelnemers op de goede groene velden van Sportpark Het Breexsel waren vv Gassel, 

SCV’58 en Menos. In de poulewedstrijden speelden onze vaandeldragers tegen SVOC’01, 

SCMH en VCO.   

Uitslagen: 

- sv DWSH'18 1 - SVOC'01 1 1 – 1 (Sjors Janssen)  

- sv DWSH'18 1 - SCMH 1:   0 - 4  

- sv DWSH'18 1 - VCO 1:   1 – 2 (Harm Litjens) 

De finale wordt gespeeld op zondag tussen SCV’58 en SCMH. Uiteindelijk is het de ploeg 

uit Mariaheide die er met de toernooiwinst vandoor gaat. Na een spannende wedstrijd 
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winnen zij na een 2-0 achterstand met 2-3. Uit handen van Geer Verlinden, eigenaar van 

toernooisponsor Juwelier Optiek Verlinden, ontvangt de aanvoerder van SCMH de 

‘Gouden Klok’. Hiermee mogen zij zich de winnaar noemen van de 47e editie van het 

voorbereidingstoernooi. 

Een mooi sportief verlopen toernooi waar veel spelers wedstrijdritme hebben opgedaan 

en waar trainer Marco Benneheij veel van zijn nieuwe spelers aan het werk heeft kunnen 

zien. Al met al een prima start, ondanks dat de uitslagen wat tegenvielen. Een mooie, 

positieve basis om verder te werken richting de beker en de competitie. En dat zal nodig 

zijn, want in de beker staat een pittig programma op de rol. Een uitwedstrijd bij 

derdeklasser Constantia en twee thuiswedstrijden tegen vierdeklasser HBV en 

vijfdeklasser Odiliapeel. Deze thuiswedstrijden worden gespeeld op sportpark De Binding 

in Wilbertoord. Hierna zal de competitie van start gaan met een uitwedstrijd bij vv 

Sambeek. 

 

‘KASTJE’ WILBERTOORD 

In overleg met het nieuwe bestuur en de mensen die hier verantwoordelijk voor waren, 

hebben we besloten geen gebruik meer te maken van ‘het kastje’. Het informatiebord bij 

D’n Turf bevriest en beslaat in de winter. Een probleem wat al langer geconstateerd 

werd. Een verwarmingselement is kostbaar in aanschaf ook in combinatie met de 

technologische mogelijkheden. Komt er dan geen nieuwe plek? Vanzelfsprekend wel. In 

het entreehokje van De Binding zullen we wekelijks het programma van de jeugd en de 

senioren ophangen. Dus wil je zien wanneer je moet spelen kun je naar het sportpark 

komen óf vanaf de bank kijken. Ook hangen hier de trainingsdagen Dat kan via onze 

nieuwe website www.dwsh18.nl of de app van DWSH’18. Download de ‘Voetbalassist 

clubapp’ en zoek DWSH’18. Natuurlijk blijven we u ook op de hoogte houden via 

Facebook en Twitter. Like onze pagina en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van 

onze fusieclub: www.facebook.com/DWSH18/.  

 

EVENEMENTEN DWSH’18  

Voor in de agenda; de evenementen en activiteiten van DWSH’18 die reeds bekend zijn. 

Hierachter hebben we ook de locaties weergegeven, zodat u niet op het verkeerde 

sportpark staat. Sommigen activiteiten zijn nog niet ingepland wat betreft datum of tijd. 

Openingsfeest: 30 september, sportpark De Binding 

Oktoberfest: 30 september, sportpark De Binding (icm ‘Openingsfeest’) 

Snerttraining: 18 december, sportpark Het Breexsel 

Winterloop: 23 december, sportpark De Binding 

Winterwandeling: 26 december, sportpark De Binding 

Nieuwsjaarsreceptie: ?? januari, sportpark Het Breexsel 

Kaderfeest: 5 april, locatie nnb 

Easter Open: 20-21 april, beiden sportparken 

Seizoensluiting: 26 mei, sportpark Het Breexsel 

North Limburg Cup: 8-9 juni, sportpark Het Breexsel 

Damestoernooi: 14-15-16 juni sportpark De Binding 

Kille-Cup: 21-22 juni, sportpark De Binding 

 

EINDBOEK DE WILLY’S 
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Aan het einde van het voetbalseizoen zijn de eindboeken van De Willy’s aangeboden. 

Veel mensen hebben het 112 pagina’s tellende boek reeds opgehaald. Echter enkele 

bestellingen zijn nog niet opgehaald. Mocht je echter nog geen bestelling gedaan hebben 

en toch het eindboek willen hebben, neem dan contact op met Heidi Willems; 

twanenheidi@hetnet.nl. Het boek met de 73-jarige geschiedenis van De Willy’s is voor 

slechts €10 euro verkrijgbaar. In combinatie met het 50-jarige jubileumboek voor €15,-. 
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