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TERUGBLIK NIEUWSJAARSRECEPTIE 

Op zondag 6 januari vond in de kantine van sportpark Het Breexsel in Sint Hubert de 

eerste nieuwjaarreceptie van DWSH’18 plaats. Met een kleine honderd aanwezigen was 

het een gezellig en drukbezocht samenzijn. Waar op de achtergrond alle foto’s van het 

eerste half jaar afspeelden, dronken mensen samen een drankje en werd er volop 

bijgepraat. 

 

Voorzitter Kevin Jacops blikte terug op het eerste half jaar waar een heel mooi proces al 

tot stand is gekomen. Natuurlijk komen er op de weg van een fusie serieuze hobbels 

voorbij, maar deze worden bekwaam en met veel passie en energie genomen. Natuurlijk 

blijven er dingen liggen en lopen dingen wat minder. Maar is er echter veel 

bereidwilligheid om dingen op te lossen. Kijkende naar het komende seizoen waren er 

verder een aantal zaken te melden. 

 

Daarnaast werd bekend dat ook volgend seizoen Marco Benneheij trainer van de selectie 

is. Hierin wordt hij ook volgend jaar ondersteund door Koen van Berlicum. Daarentegen 

stopt de trainer van DWSH VR2 Rick Thewissen. Hij heeft volgend jaar een nieuwe 

uitdaging gevonden. Voor de JO19-1 en VR2 gaan we op zoek naar een enthousiaste 

trainer/coach. 

 

LEDEN MET EHBO/BHV-DIPLOMA’S 

In samenwerking met ons vrijwilligersbeleid is Francois van de Weem aan het 

inventariseren welke leden van DWSH’18 een EHBO/BHV/AED-diploma hebben. Voor de 

evenementen die wij organiseren zijn wij altijd op zoek naar extra vrijwilligers. Het is dan 

extra fijn wanneer vrijwilligers een van de bovenstaande diploma’s hebben. Graag horen 

wij of u een EHBO/BHV/AED-diploma heeft en of u inzetbaar wilt zijn bij onze 

evenementen. U kunt een mailtje sturen naar francois-ramona@home.nl of neem contact 

op via 06-24481554. 
 

DWSH’18 CLUPAPP 

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. Daarvoor is 

er nu 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!  
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PRAKTISCHE ZAKEN 2E SEIZOENSHELFT 

De grootste verandering vindt plaats bij de herenselectie. Na de winterstop spelen DWSH 

1 en DWSH 2 zijn thuiswedstrijden op het sportpark Het Breexsel. Dit geldt ook voor de 

eerder afgelaste thuiswedstrijd tegen HRC’27. Voor de overige seniorenteams blijft de 

speellocatie gelijk. Mogelijk dat er geschoven wordt als dit nodig is in verband met het 

open houden van de kantines. Omdat de herenselectie in de middag niet meer op De 

Binding speelt, is besloten dat bij twee ochtendwedstrijden (10:00 uur) op De Binding de 

kantine om 14:00 uur dicht gaat.  

 

Ook voor de jeugd veranderen er een paar speellocaties. Check altijd bij je leiders op 

welke plek je moet trainen en/of een wedstrijd moet voetballen. Ook kun je hier de 

website, clubapp en of KNVB-app voor gebruiken. Maar de leider heeft altijd de 100% 

juiste informatie. 

 

DWSH’18-SJAALS & WEBSHOP 

 

Nu de ‘R’ in de maand zit, is het natuurlijk fijn om 

een lekkere warme sjaal om te hebben. Waarom niet 

een DWSH’18-sjaal? Deze zijn te koop bij de kantines 

op beide sportparken. De zwartblauwe sjaals zijn 

slechts voor €10,- te koop. Zorg dat je er een 

bemachtigd want op = op! 

 

Daarnaast is de webshop op de website aangevuld. Je kunt er nog steeds verschillende 

DWSH-spullen kopen. Maar deze is aangevuld met trainingstruien en voetbaltassen. 

Gebruik bij het bestellen altijd de kortingscode ‘DWSH18’. Hiermee krijg je 30% korting 

op je totaalprijs. De webshop is te bezoeken via: https://www.brandsfit.com/dwsh18.   

 

NIEUWS UIT HET BESTUUR 

Hieronder de mededelingen/besluiten uit de laatste 

- Regelmatig komt het voor dat onze secretaris Marti leden benaderd via de mail. Soms 

ontvangt hij daarop geen reactie. Mocht u uw e-mailadres hebben veranderd, geef 

dat aub even door aan hem. Dan blijft zijn ledenbestand up-to-date: 

secretaris@dwsh18.nl  

- Lid worden voor 2018-2019? Je kunt het inschrijfformulier opsturen naar 

secretaris@dwsh18.nl of voor meer informatie bellen naar Marti Bongers, Edelhert 11, 

Sint Hubert (0612099428). Ook wanneer je wilt stoppen bij onze vereniging MOET je 

een mailtje met jouw afmelding sturen naar het bovenstaande e-mailadres of een 

belletje plegen. Dit kan niet via andere wegen. Hiermee bedoelen we niet mondeling, 

niet met een appje en/of een mailtje naar andere e-mailadressen van DWSH'18. 

Afmelden moet vóór 1 mei van lopende jaar. 

- We zijn nog op zoek naar mensen die affiniteit hebben met het sponsorgebied. Enkele 

taken zijn het benaderen van sponsoren en het opzetten/verbeteren van de club van 

100. Wil jij de sponsorcommissie komen versterken? Mail naar sponsors@dwsh18.nl  

- 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.   
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Zaterdag 23 maart is er een proeftraining m.b.t. het Walking Football. Tiny Verberk 

zal om 13:00 uur een training/oefenpartijtje begeleiden. Vrije inloop en aanmelden 

niet verplicht. Locatie:  sportpark Het Breexsel. 

- Voor de JO19 is volgend jaar een trainer gevonden! Siem Lubach, selectiespeler 

DWSH’18, heeft aangegeven volgend jaar deze jongens te willen trainen. Siem, veel 

succes! 

- Alle jeugdleden en jeugdleiders hebben via de e-mail de jeugdenquête ontvangen. 

Graag ontvangen we voor 1 maart de enquêtes terug, zodat we tijdig de jeugdteams 

en het kader kunnen gaan samenstellen. Graag zien we de enquête verschijnen via 

jeugd@dwsh18.nl.  

- Voor in de agenda: de evenementencommissie organiseert donderdag 28 februari na 

het trainen in de kantine van De Binding de eerste editie van het DWSH’18 

carnavalsbal! Kom verkleed en misschien wordt jij wel de winnaar of winnares van 

een blad bier! 

 

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. 

- Carnavalsbal; 28 februari, Sportpark De Binding 

- Proeftraining Walking Football; 23 maart, Sportpark Het Breeksel 

- Kaderfeest: 5 april, locatie t.z.t. (op uitnodiging) 

- Easter Open: 20-21 april, beiden sportparken 

- Seizoensluiting: 26 mei, sportpark Het Breexsel 

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