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JO17 EN JO19 KAMPIOEN 

Afgelopen twee weken zijn onze oudste jeugdelftallen kampioen geworden. Het eerste 

kampioenschap was weggelegd voor onze JO17. Zij wonnen in Escharen met 0-3 en 

konden na het laatste fluitsignaal hun feestje gaan vieren. Zij zijn daarmee de eerste 

kampioenen in de historie van DWSH’18. Goed voorbeeld doet volgen want een week 

later kroonde de JO19 zich tot de besten van hun klasse. Waar nog drie teams kampioen 

konden, beslisten de blauw-zwarten dit met een 1-5 overwinning op sv 

Milsbeek/Astrantia in hun voordeel. Later in de middag ging beiden teams samen op de 

platte kar door Wilbertoord en Sint Hubert. Alle spelers, coaches en trainers van harte 

gefeliciteerd met jullie prestaties! 

 

SEIZOENSAFSLUITING 

Zondag 26 mei stond de eerste seizoensafsluiting op het programma. Op een zeer druk 

sportpark Het Breexsel stonden enkele wedstrijden en een feestje op het programma. Zo 

speelden onder andere de veteranen onderling een wedstrijd met een 1-1 gelijkspel als 

resultaat. Na de verloren laatste thuiswedstrijd, 0-3 tegen Fiducia, werd er door de 

selectie afscheid genomen van hun hoofdcoach Marco Bennehey en de overige teamstaf. 

Ook werden deze dag de spelers van het jaar bekend gemaakt. Alle winnaars kregen een 

aandenken aan deze uitverkiezing. Coaches en trainers van de elftallen hebben de 

volgende spelers/speelster gekozen: Bart Derks (H1), Mark van Dijk (H2), Mike van 

Boxtel (H3), Ton van Bommel (H4), Bob Gerrits (H5), Noud van Melis (H6), Juliët Willems 

(VR1), Charlotte Lange (VR2), Martien Vloet (VET1) en Twan Willems (VET2). 

Daarnaast werden ook de onderlinge periodes uitgereikt. Heren 5, lang 

kampioenskandidaat, pakte de eerste periode. De tweede en derde periode (latje 

schieten) werd gewonnen voor Heren 3. Echter door de behaalde tweede periode schoof 

de derde periode door naar Vrouwen 2. Zij eindigde als tweede in het derde-periode-spel. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2 JULI 

De tweede algemene ledenvergadering staat weer op het programma. 

Graag nodigen wij onze leden uit op dinsdag 2 juli 2019 in de kantine van sportpark De 

Binding. We kijken terug op het debuutseizoen van sv DWSH’18 en kijken vooruit naar 

komende jaren. Daarnaast hebben we twee opvolgers gevonden de vertrekkende Henry 

van der Cruijsen en Wim Govers. Deze twee personen zullen tijdens de vergadering 

worden voorgedragen. De vergadering start om 19:30 uur en alle leden ontvangen 

minimaal twee weken van te voren nog via de e-mail een uitnodiging met daarbij de 

agenda en de notulen van de voorgaande ledenvergadering. 

 

  

JUNI 



TRAINERSSTAF HERENSELECTIE COMPLEET! 

Voor het seizoen 2019-2020 is de trainersstaf voor de herenselectie van DWSH’18 

compleet. Halfweg mei werd oud-NEC’er John van Geenen gepresenteerd als de nieuwe 

hoofdtrainer van DWSH’18 1. Na drie seizoenen Overasseltse Boys stapt de 54-jarige 

inwoner van Escharen over naar onze fusieclub. Afgelopen weken werd tevens bekend 

dat Rick Thewissen volgend jaar trainer en coach is van DWSH 2. Rick is op dit moment 

trainer van JO15-1 en VR2. Ook volgend jaar zal hij naast het tweede selectie-elftal 

wederom een jeugdteam onder zijn hoede nemen. We zijn blij dat we Rick binnen onze 

vereniging hebben kunnen houden. Eerder werd al bekend dat Hans van Tits het tweede 

vrouwenelftal van DWSH’18 onder zijn hoede gaat nemen. 

 

AANKOMENDE EVENEMENTEN 

Bijna alle competitiewedstrijden zijn gespeeld, enkele teams komen nog in actie. Een tijd 

met enkele grote evenementen breekt aan voor DWSH’18. In het pinkerweekend wordt 

op sportpark het Breexsel de Noord-Limburg Cup georganiseerd. Een internationaal 

voetbal toernooi voor jeugdteams.   

Een week later, 14-15-16 juni, vindt in Wilbertoord, op sportpark De Binding, de zevende 

editie van het Damestoernooi De Willy’s/DWSH’18 plaats. Dit jaar met 30 teams 

waarbij er ook een team vanuit Duitsland zal deelnemen. De besloten feestavond op 

vrijdag is toegankelijk voor DWSH’18-leden en bij de feestavond van zaterdag is ook 

iedereen van harte welkom. Tickets voor zaterdag zijn te verkrijgen 

via:www.ticketkantoor.nl/shop/DTDW19  

Weer een week later kruipen, wederom op sportpark De Binding, onze jongste 

jeugdspelers in de huid van hun helden tijdens de Kille Cup. Het legendarische 

onderlinge jeugdtoernooi viert dit jaar zijn 49e editie. De indeling en het speelschema is 

via onze site te vinden.  

We zijn blij en trots dat we tijdens deze drie weekenden weer gebruik kunnen maken van 

onze vrijwilligers. Wil je ook helpen bij een van de evenementen? Mogelijk dat we je hulp 

nog kunnen gebruiken: vrijwilligers@dwsh18.nl.  

VACATURE: PR-TAKEN 

We zijn voor komend seizoen op zoek naar iemand die de taak als verslaggever van de 

LOM op zich wil nemen. Mochten we geen vervanger voor onze huidige verslaggever 

Werner vinden, is de kans dat de Lokale Omroep Mill stopt met ‘Sport op zondag’. Ook 

zijn we op zoek naar iemand die bijna iedere wedstrijd naar DWSH 1 gaat kijken en hier 

een verslag over wil schrijven. Mocht een van de twee taken je aanspreken, stuur dan 

een mailtje naar pr@dwsh18.nl.  

 

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. 

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

- Damestoernooi De Willy’s/DWSH’18: 14-15-16 juni, sportpark De Binding 

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

- Algemene ledenvergadering: 2 juli, sportpark De Binding 

- Verlinden Gouden Klok Spelen: 17-18 augustus, sportpark Het Breexsel 

- Jeugdkamp (geboortejaar ‘04-‘05-‘06) : 23-24 augustus, sportpark Het Breexsel 
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