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Programma van deze week

Uitslagen vorige week



PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 3 oktober 2021.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD

Vandaag speelt DSC haar 1
e
 thuiswedstrijd van het seizoen 2021-‘22 tegen oude bekende SCG’19  dat vorig seizoen in de 3

e
 klasse  

de laatste tegenstander was die we voor de Corona stop troffen. De uitwedstrijd ging toen helaas verloren ! Vorige week leed DSC 

een nederlaag uit bij Margriet en staat daardoor op doelsaldo 14
e
. SCG’18 zegevierde thuis tegen RKTVC door laat in de wedstrijd 

een vrije trap ineens binnen te schieten. Het staat daar door 5
e
 op doelsaldo. DSC zal strijden om de hatelijke 0 van het scorebord te 

krijgen en SCG’18 wil de goede start uitbouwen dus wordt het een interessante wedstrijd. De wedstrijd staat onder leiding van de 

heer Geertsen. Hij wordt geassisteerd door de M. van der Kammen en S. van Vessem. 

Steun DSC en moedig ze aan !  We wensen u vandaag weer veel kijkplezier. 

We starten de wedstrijd met 1 minuut stilte om de overledenen van de afgelopen periode, Chris Vos, Henri Verweij, Mari van Geffen  

en Johan Schippers te herdenken.
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LOTERIJ

 Gesponsord door:

en 

De loten (3 voor € 1) kunt u voor de wedstrijd bij de ingang kopen. Tijdens de rust worden de winnende loten voor 1x een  
boodschappentas en 1 x de fruitmand. Na de wedstrijd kunnen de prijzen afgehaald worden in de Hoofdbestuurskamer.



BUSINESSCLUB

Uw juridische partner in business

PUPIL van de WEEK
Gesponsord door:

en 

Deze week is Ailyn van den Oord een Pupil van de Week. Ailyn is 7 jaar oud en speelt in Jo8-4. De begeleiding van dat team bestaat 

uit haar vader Wim van den Oord, Daan en Julius. Ailyn speelt nu voor het 2eseizoen bij DSC. Het leukste van het voetballen vind ze 

partijspel. Ze is een linksbenige snelle middenvelder in haar team en probeert nog harder te leren schieten. Ailyn heeft 2 broertjes 

die natuurlijk ook bij DSC spelen. Ailyn is natuurlijk altijd op de training en is in het team heel makkelijk in de omgang. Ze is 

supporter van Feijenoord en DSC en eet graag friet. Ze luistert graag naar TOP-40 muziek. Op school is ze graag bezig met knutselen 

en met Taal is ze niet graag bezig. Haar mooiste voetbaltenue is zwart met roze. Als ze een wedstijd moet spelen komen haar ouders 

en opa en oma natuurlijk ook kijken. Ze zullen er vandaag vast ook bij zijn om te zien of Ailyn gaat scoren tegen de keeper van 

SCG’18. We wensen Ailyn vandaag heel veel plezier toe en natuurlijk hopen we dat ze nog vele mooie jaren bij DSC zal spelen!

                       
De meest verdienstelijke speler van de wedstrijd!

Na de wedstrijd wordt de keuze van een supporter bekend gemaakt  welke DSC speler vandaag het meest verdienstelijk is 
geweest voor het team. Elke thuiswedstrijd is dat telkens een wisselende trouwe DSC supporter. Deze  keuze vereeuwigen we 

zo snel mogelijk na de wedstrijd op een foto. Deze foto  plaatsen we ook op de website.  Deze week heeft  Wim Steenbekkers  de 

belangrijke  taak de ‘man of the match’  te kiezen.

De laatste keer is Jordy de Wit  gekozen in de competitiewedstrijd op 20 september 2020 tegen BMC (2-0). 



DE STAF
Trainer Robin Verheijden Trainer Koen Wissing

Begeleiding Patrick Theuwis Begeleiding Cor de Beer

Johan Vos Roy van Gulick

Verzorger Jack Ackermans Verzorger Bart Schakenraad

Keeperstrainer Martijn van Strien Keeperstrainer Henk Wagenaar

DE SELECTIES
o Ton Burg A Randy van Heijnsbergen A
o Jay Ackermans K Dennis Schoenmaker K
o Leon van Heel Ricardo Betten

o Emiel van Dalen Arthur Bot

o Bas Vos Abel Gersjes

o Geert van Herwijnen Jordy van Grinsven

o Milo van Osch Marc Groetelaars

o Sieb van Hooft Bas de Langen

o Mike van Namen Jordi van Lijssel

o Roy van Beurden Jim Mutsaars

o Jordy de Wit Dennis van Nistelrooij

o Bjorn Steenbekkers Ritchie van Ooijen

o Damian van Herwijnen Rick van Pinxten

o Brent van Herwijnen Rialto Schoolmeesters

o Wessel Theuwis Sjoerd Simons

o Quincy de Kleijn Daan van Uden

o Jordi Grandia RK

De eerst volgende wedstrijden

DE HISTORIE

Omdat SCG een fusieclub is  kijken we in de historie naar de resultaten die we zowel tegen SCI als St Michiels Gestel hebben 

behaald. DSC speelt nu de 18
e
 wedstrijd tegen SCG’18  sinds 2004. Tot en met 2011 was dat vooral tegen SCI en daarna 

vooral tegen St Michiels Gestel en vorige jaar voor het eerst tegen SCG’18. Helaas werd er met 2-0 verloren en daarna 

speelde DSC door Corona geen wedstrijd meer dat seizoen. 

Tot nu toe won SCG ’18 11 wedstrijden, er werd 3 keer gelijk gespeeld en DSC won 3 duels. Nog nooit won DSC thuis ! Het 

totaalbeeld toont dat SCG’18 ruimschoots de favoriet is. We zijn benieuwd wie vandaag de geschiedenis positief gaat 

beïnvloeden en U bent daar bij ! En resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor het heden ………………….………………. 

We wensen u een prettige en sportieve wedstrijd !

 


