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ZWARTE PIETEN BEZOEKEN DWSH’18 

Maandag 26 november zijn de jongste jeugdleden van DWSH'18 

verrast door de zwarte pieten. Nietsvermoedend begonnen de 

kinderen aan hun training, tot daar opeens twee zwarte pieten 

kwamen meedoen. Binnen de korste keren stonden de kinderen 

met lekker snoepgoed te voetballen. En die Pieten? Die deden 

gewoon lekker mee. Na afloop van de training kregen de 

kinderen nog wat lekker te drinken en natuurlijk wat lekkers van 

de zwarte pieten! Foto’s zijn te zien op www.dwsh18.nl .  

 

WALKING FOOTBALL 

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de 

basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor mensen die nog 

lekker actief bezig willen zijn. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst 

deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking 

Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings 

gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. 

 

DWSH’18 wil het Walking Football nu ook op zetten voor mensen uit deze regio. Zij 

verzorgen en begeleiden dit nieuwe concept op de eigen sportaccommodatie. De 

oefeningen worden op eigen niveau van de deelnemers aangeboden. De training wordt 

gestart met een warming-up, daarna worden oefenvormen gedaan en er wordt 

afgesloten met een partijtje Walking Football. Bij deze eindpartij mag er niet worden 

gerend. Verder wordt er gespeeld op een veld van 42 x 21 meter en er mag continu 

worden door gewisseld. 

 

Dus kent u iemand die niet verbonden is als lid aan DWSH’18, maar toch een balletje wil 

trappen, nodig hem of haar dan ook uit om zich aan te melden. Bij voldoende 

aanmeldingen zal in het begin van het nieuwe jaar via een informatieavond e.e.a. worden 

toegelicht en of we dit kunnen realiseren, op welke dag/avond enz. Heeft u 

belangstelling? Dan zien wij graag uw reactie via het aanmeldformulier. Dit formulier 

staat op onze website. Dit graag insturen voor 31 dec. 2018 naar: senioren@dwsh18.nl. 
 

 

SNERTTRAINING: 18 DECEMBER 

De Herbstmeister is een gezellige avond met alle seniorenteams (Heren, Dames en 

Veteranen) en de JO19. Met alle aanwezige spelers worden teams gemaakt en deze 

teams spelen tegen elkaar in een toernooitje. Na de training zal er in de kantine snert, 

pullen, muziek en versnaperingen klaarstaan. Als iedereen aanwezig is in de kantine zal 

de prijsuitreiking beginnen en zal daarna het feest beginnen. 
 

Herbstmeister is dit jaar op 18 december. Iedereen moet aanwezig zijn om 19.30 uur op 

Sportpark Het Breexsel. De training zal ongeveer een uur duren en daarna wordt het 

samen gezellig zijn verder voortgezet in de kantine. Vergeet dus niet om op de fiets te 

komen! 

 

DECEMBER 
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PAPIER CONTAINER HET BREEXSEL 

Steeds vaker treffen we rondom de papiercontainer op het 

Breexsel een puinhoop aan. Nu zijn het weer plastic materialen 

die door mensen gedumpt zijn naast de papiercontainer. Mocht 

je zien dat mensen hier spullen dumpen anders dan papier, 

spreek diegenen er alstublieft op aan. Bij mogelijke volgende 

keren gaan we anders aan de slag met andere stappen en 

incidenten worden dan gerapporteerd. Hopende dat dit de 

laatste keer zal zijn. 

 

NIEUWS UIT HET BESTUUR 

Voortaan zal er in de nieuwsbrief ook een stukje vanuit het bestuur worden vermeld. Dit 

om de communicatie sneller, duidelijker en transparanter voor iedereen te maken. 

Hieronder de mededelingen/besluiten uit de bestuursvergaderingen van oktober en 

november. 

- Nu we allemaal met nieuwe tenues voetballen zijn oude shirts weer terug op de 

vereniging. Doordat we een groot aantal shirts hadden is een aantal sets verdeeld 

over de beide sportparken. Deze sets worden gebruikt als reserveshirts. Tevens zijn 

er enkele shirts aan het goede doel geschonken. Zo loopt nu het dameselftal SIFO uit 

Gambia in onze oude shirts. #duurzaamheid 

- Op de Binding is ‘het bruine fruit’ ingevoerd; eenmaal per maand wordt er 

bittergarnituur geserveerd in de kantine bij de diverse bezette tafels. 

- Een (jeugd)leider moet lid zijn/worden van de vereniging. Zij vertegenwoordigen 

onze vereniging, krijgen de faciliteiten, een leidersjas en een kaderavond. Dit is ook 

ten behoeve het VOG-beleid, wat in januari verder ter tafel zal komen. 

- Het invullen van de scheidrechters op zaterdag en zondag blijft elk weekend een 

uitdaging. Wil je meer info of interesse om te helpen? Mail naar 

wedstrijdzaken@dwsh18.nl.   

- Bij doordeweekse wedstrijden zijn de kantines niet open. Mits er bijzondere 

activiteiten zijn, bijvoorbeeld kampioenschappen, én wanneer personeel geregeld kan 

worden. 

- Tijdens thuiswedstrijden van DWSH’18 op De Binding, mag er ook onder het afdak 

niet uit glaswerk gedronken worden. Dit omdat het afdak volgend richtlijnen van de 

KNVB té dicht op het veld ligt. Kantinepersoneel zal ook vanaf 13:45 uur consumpties 

in plastic bekers schenken. 

- Dit jaar worden er geen kerstpakketten uitgedeeld aan het kader en andere 

vrijwilligers. We heten u van harte welkom tijdens de jaarlijkse kaderavond. Datum 

volgt zo spoedig mogelijk. 

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: 19:30 uur 

- Winterloop: 23 december, sportpark De Binding 

- Winterwandeling: 26 december, sportpark De Binding 

- Nieuwjaarsreceptie: 6 januari, sportpark Het Breexsel; 14:00 uur 

 

Fijne kerstdagen en op naar een gezond en sportief 2019! 
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