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beste leden
In een tijd van veel Coronaperikelen brengen wij 
jullie op de hoogte van een aantal positieve 
ontwikkelingen bij RKHSV, onze vereniging.

1. We zijn een nieuw driejarig contract aangegaan met
de Don Bosco Studenten Vereniging  (DBSV) en UM-
SPORT.

2. 3 leden van ons zijn geslaagd voor het UEFA-C
trainersdiploma

3. We gaan een meerjaren ontwikkeltraject aan met
Remco Frederix, onze trainer van het 1e elftal dames
en met Jack Swildens, onze trainer van het 2e elftal
heren.

RKHSV en DBSV
Beide clubs maken nu al 21 jaar gebruik van het 
gemeentelijk sportpark in Heugem en het clubgebouw 
van RKHSV. Het bestuur van RKHSV had na de renovatie 
van het clubgebouw en de opwaardering van het 
sportpark de behoefte om de structuur ingrijpend te 
veranderen om bepaalde items (processen) steeds verder 
te standaardiseren. Het doel was om het besturen van 
beide clubs en dus het organiseren van voetbal 
gemakkelijker en soepeler te maken. Het bestuur bestaat 
immers ook uit vrijwilligers. Daar ook het besturen van 
een voetbalclub in een wereld met steeds meer regels, 
wensen en procedures plaats moet vinden naast werk en 
gezin is er op zoek gegaan naar een constructie die voor 
beide clubs gezien kan worden als een win-win situatie 
daar zij samen ongeveer 750 leden vertegenwoordigen.

Het bestuur van RKHSV heeft daarbij het voortouw 
genomen en is in overleg gegaan met het bestuur van 
DBSV en met UM-SPORT die het studenten sportleven in 
Maastricht faciliteert en financieert. Na een aantal 
vruchtbare sessies in het afgelopen seizoen is er een 
nieuw organisatiemodel ontstaan waarbij items zoals 
verantwoordelijkheid, planning, organisatie, 
infrastructuur, logistiek, communicatie en financiering 
onder de loep werd genomen. De continuïteit van beide 
verenigingen stond hierbij centraal. Deze sessies hebben 
geleid tot een 3-jarig contract wat RKHSV, DBSV en UM-
SPORT zijn aangegaan waarbij RKHSV blijft optreden 
voor beide verenigingen als penvoerder richting 
gemeentelijke- en andere instanties aangaande de 
velden en waarbij DBSV gebruiker wordt van de 
faciliteiten van RKHSV.

Het bestuur van RKHSV is erg blij dat de jarenlange 
relatie met DBSV gecontinueerd wordt en heeft zich ten 
doel gestelde de relatie nog verder te verdiepen ten 
faveure van beide clubs.

Afgelopen dinsdag 22 september is het 3-jarige contract 
ondertekent door van rechts naar links: Caden Spooner 
(voorzitter DBSV), Albert Scherpbier (directeur UM-SPORT) en Zjer 
Willems (voorzitter RKHSV Heugem-Randwijck). Rechts op de 
achtergrond staat Liesbeth Kruisifix 
(contactpersoon UM SPORT)

3 leden van ons zijn geslaagd voor 
trainer/coach UEFA-C diploma
Vorig jaar zijn 3 van onze jeugdleiders geselecteerd door 
de Technische Commissie en aangemeld om de "pittige" 
trainersopleiding UEFA-C te gaan volgen. Deze opleiding 
werd gefinancieerd door RKHSV onder voorwaarden dat zij 
zich na hun diplomering minimaal 3 jaar zouden (blijven) 
verbinden aan onze club. Het gaat hierbij om Maurits 
Damoiseaux (huidige hoofdcoach JO 17-01), Aron Willems 
(huidig hoofdcoach JO 19-01) en Jack Swildens (huidig 
hoofdcoach 2e elftal en assistent 1e elftal) Afgelopen week 
hebben zij, ondanks hun uitgestelde examen door de 
Corona periode, hun diploma behaald! Dit alles onder 
scherpe en deskundige begeleiding van Roland van Dijk 
(onze Technisch Coördinator onderbouw) Als bestuur van 
RKHSV willen wij hun van harte feliciteren met dit 
resultaat en spreken de hoop uit dat ze voor jaren 
verbonden blijven aan RKHSV om de talenten van onze 
spelers te herkennen en op een hoger niveau te brengen 
met vooral de juiste mix tussen plezier en prestatie.

Ondertekening ontwikkeltraject met van links naar rechts: Chrit 
Scharis (bestuurslid Technische Zaken Senioren, Jack Swildens 
(hoofdcoach 2e elftal) en Rob Theunisz (Technisch Manager Selectie)

De hoofdcoach van ons 1e elftal Dames, Remco Frederix, 
gaat volgend seizoen de UEFA-C opleiding volgen op kosten 
van RKHSV. Chrit en Remco hebben daarbij afgesproken dat 
ook hij  zich voor een nader af te spreken periode aan onze 
club verbindt zodat al het werk wat hij en zijn assistent 
Sylvia Wilhelmus verzetten gecontinueerd kan worden. Veel 
succes Remco en alvast bedankt voor al het werk wat je met 
de mensen om je heen verzet!

Van links naar rechts: Maurits Damoiseaux (JO17-1) 
Jack Swildens (2e elftal) Lou Beckers (bestuurslid Technische 
Zaken Jeugd) en Aron Willems (JO 19-1)

Ontwikkeltraject Selectie Heren en 
Dames 
Afgelopen week hebben Chrit Scharis (bestuurslid 
Technische zaken) en Rob Theunisz (Technisch Manager 
selectie) afspraken gemaakt met Jack Swildens (hoofdcoach 
2e elftal) over een meerjarig ontwikkeltraject. Deze 
afspraken houden in dat Jack onder begeleiding van onze 
hoofdtrainer Ben Habets en TM Rob Theunisz zich gaat 
ontwikkelen om over een aantal jaren in potentie 
hoofdcoach te worden van ons 1e elftal Heren. Een 
onderdeel van dit pakket is dat hij op kosten van RKHSV de 
UEFA-B Opleiding gaat volgen. Veel succes Jack! 
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