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      #samenverder 
COMPETIESTART SV DWSH’18 

In de beker gingen onze vaandeldrager prima van start. Tegen derdeklasser Constantia 

werd maar met 2-0 verloren. Hierna volgde de eerste winstpartij op rksv Odiliapeel. Een 

sterk duel van DWSH werd gewonnen met 1-0 door een doelpunt van Mark van Dijk. De 

laatste wedstrijd werd gespeeld tegen HBV uit Beers. De een klasse hoger spelende 

Beersenaren wonnen geflatteerd met 0-3. Een degelijke bekercampagne die een goede 

basis kon vormen voor de start van de competitie. Echter kon DWSH 1 de goede 

voorbereiding niet omzetten in een overwinning. Onder moeilijke omstandigheden om te 

voetballen, werd in Sambeek verloren van de plaatselijke voetbalvereniging; 4-1. De 

eerst volgende wedstrijd ten tijde van dit schrijven is SVS. Zij komen op bezoek tijdens 

de officiële seizoenopening van DWSH’18. Hopelijk hebben onze vaandeldragers deze 

wedstrijd om kunnen zetten in de eerste drie punten. 

 

Bij de jeugd bekerden de JO15-1, JO13, JO12 en JO8 ook verder. In de teamindeling is 

verder een wijziging doorgevoerd. De JO10-1 is de JO9-1 geworden. Gezien het aantal 

tegendoelpunten in de eerste drie wedstrijd geen schande om op een passender niveau 

te voetballen. Plezier is en blijft de belangrijkste factor van het voetbal. We wensen alle 

teams veel succes in hun competities. Dat er maar veel punten bijeen gesprokkeld 

mogen worden. 

 

DWSH’18 CLUBAPP 

Met de start van de nieuwe website bij de start van onze vereniging, hebben we ook een 

nieuwe app gemaakt. Deze app is gesynchroniseerd met de website en wordt 

automatisch bijgewerkt. We communiceren veel via Facebook en de website maar 

misschien bent u niet in de mogelijkheid om een van deze twee te checken. We hebben 

daarvoor de ‘clubapp’. Nieuws, uitslagen, programma onder andere de topscoorders kun 

je hier overzichtelijk zien. Je kunt de clubapp van 

DWSH’18 downloaden in de appstore (Android) of in 

de Apple-store (IPhone). Zoek op ‘ClubApp 

voetbalassist’ (uitgever Finespun), download en 

installeer de app en zoek op DWSH’18. Je kunt hierna 

meteen gebruik maken van de app. Super handig! 

  

 

TENUES ZIJN BINNEN 

Eind september zijn de tenues van alle elftallen binnen gekomen. Inmiddels zijn deze en 

de bijbehorende spullen overhandigd aan de leiders en hun spelers. Inmiddels zijn ook de 

eerste punten binnengesleept in het nieuwe blauw-zwarte tenue. Via deze weg willen wij 

alle shirtsponsoren bedanken voor hun bijdrage aan onze club. #samenverder! 

  



VACATURES 

Veel vacatures zijn inmiddels ingevuld echter zoeken we nog wat taken die wij graag 

gevuld zien worden. 

- Entreecommissie; wij zoeken voor de thuiswedstrijden op De Binding twee 

personen die de entreegelden willen innen. Het gaat hier om volgende data 7 

oktober, 21 oktober, 18 november, 2 december en 16 december. De 

entreecommissie voor Het Breexsel is inmiddels ingevuld. Graag een berichtje 

naar bestuur@dwsh18.nl als je interesse hebt om vijf keer ons te helpen of spreek 

een van de bestuursleden aan. 

- Onderhoudsploeg; DWSH'18 is op zoek naar mensen die de huidige vrijwilligers 

van de onderhoudsploeg willen ondersteunen met hun lopende taken: lijnen 

trekken (De Binding), bijhouden groenvoorzieningen en helpen sproeien. En 

verder aan te vullen taken na overleg of mogelijkheden. Interesse? Neem contact 

op met Joost Vloet: onderhoud@dwsh18.nl. 

- Coördinator onderbouw; je primaire taken zijn communiceren met de leiders van 

de onderbouw, zorgdragen aan de goede onderlinge sfeer en afstemming binnen 

de bepaalde elftallen, incidenteel leiden/bijwonen van een leidersvergadering, 

zorgen voor een goede balans tussen plezier, prestatie, presentatie en participatie in de 
club en meedenken over nieuwe teamindeling. Mocht je interesse hebben trek Jolanda 
Schreven aan haar mouw of mail naar jeugd@dwsh18.nl  

- Scheidsrechters; voor het leiden van wedstrijd op zaterdag en zondag zijn we nog 

opzoek naar scheidsrechters. Ook een aantal dagen dat u kan fluiten zou voor ons 

al erg handig zijn. Interesse: wedstrijdzaken@dwsh8.nl 

- Speelsters; voor onze damesteam zijn we nog op zoek naar meiden, vrouwen 

en/of dames die op zondag tegen een balletje willen trappen. Er wordt op dinsdag 

getraind op Het Breexsel in Sint Hubert en op donderdag op De Binding in 

Wilbertoord. Op zondag spelen we in de ochtend vaak onze wedstrijden. Ben jij 

onze nieuwe speler? Neem contact op met dames@dwsh18.nl.  

 

‘KASTJE’ D’N TURF; 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’. 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. Dat kan via onze nieuwe website www.dwsh18.nl of de clubapp 

van DWSH’18. Natuurlijk blijven we u ook op de hoogte houden via Facebook, Instagram 

en Twitter. Like en volg onze pagina’s en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van 

onze fusieclub: www.facebook.com/DWSH18/, https://twitter.com/DWSH_18 en 

https://www.instagram.com/dwsh_18/.  

 

AANKOMENDE 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. 

Snerttraining: 18 december, sportpark Het Breexsel 

Winterloop: 23 december, sportpark De Binding 

Winterwandeling: 26 december, sportpark De Binding 

Nieuwjaarsreceptie: ?? januari, sportpark Het Breexsel 
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