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PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 10 oktober 2021. 

 

      
 

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  
  
Vandaag speelt DSC haar 2e thuiswedstrijd van het seizoen 2021-‘22 tegen het onbekende Fc Schadewijk dat in de wandelgangen als 
een van de mogelijke titelkandidaten is genoemd.  Vorige week leed DSC haar 2e nederlaag thuis tegen SCG’18 en staat daardoor op 
doelsaldo 14e. Fc Schadewijk, nu 10e,  speelde uit tegen BMC uiteindelijk gelijk na op voorsprong gestaan te hebben.  DSC heeft veel 
om over na te denken gehad, foutjes achterin en missers voorin. DSC zal strijden om de hatelijke 0 van de ranglijst te krijgen en Fc 
Schadewijk zal ook graag haar puntentotaal willen uitbouwen. Beide teams hebben dus voldoende redenen om er een interessante 
wedstrijd van te maken. De wedstrijd staat onder leiding van de heer P. van der Zwan. Hij wordt geassisteerd door de M. van der 
Kammen en H. van Dinther.  
Steun DSC en moedig ze aan !  We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.  
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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. 
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PUPIL van de WEEK 
Gesponsord door: 

    en     
 
Deze week is Floris Piels een Pupil van de Week. Floris is 6 jaar oud en speelt in Jo8-3. De begeleiding van dat team bestaat uit haar 
Cindy, Pieter, Richard, Mik en Paul. Floris speelt nu voor het 2e seizoen bij DSC. Het leukste van het voetballen vind hij het maken 
van doelpunten. Floris is een rechtsbenige heeft dan ook graag de bal en waar de bal is bepaald zijn positie in het veld. Soms is  het 
moeilijk om in de wedstrijd geconcentreerd te blijven maar dan is de uitgebreide begeleiding daar om hem weer te laten focussen. 
Floris heeft zijn oudere broertje broertje Bram ook bij DSC in Jo11-3 spelen. Floris is natuurlijk altijd op de training en is in het team 
is hij heel gezellig aanwezig. Hij is supporter van Ajax en eet graag friet. Floris luistert graag naar muziek van de Snollebollekes. Op 
school is hij  graag bezig met gymnastiek en rekenen mag van hem afgeschaft worden. Hij vindt het mooiste voetbaltenue dat van 
het Nederlands Elftal. Als hij een wedstijd moet spelen komen zijn ouders en opa en oma natuurlijk zo veel mogelijk kijken. Ze zullen 
er vandaag vast ook bij zijn om te zien of Floris gaat scoren tegen de keeper van Fc Schadewijk. We wensen Floris, die hier heel erg 
naar uitgekeken heeft, vandaag heel veel plezier toe en natuurlijk hopen we dat hij 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  Gerard van Herwaarden  
de belangrijke  taak de ‘man of the match’  te kiezen. 
De laatste keer is Mike van Namen   gekozen in de competitiewedstrijd op 3 oktober 2021 tegen SCG’18 (0-4).  



 

     
 

DE STAF 
Trainer   Robin Verheijden    Trainer   Dicky van de Akker 
Begeleiding  Patrick Theuwis     Begeleiding  Gaby Kuiper 

Johan Vos        
Verzorger  Jack Ackermans    Verzorger  Eddy en Freek 
Keeperstrainer  Martijn van Strien    Keeperstrainer   
                 

DE SELECTIES 
o Ton Burg  A     Danny Laukes A    
o Jos van Mook  K     Joey van Schijndel  
o Leon van Heel       Tom Lagerwei 
o Emiel van Dalen       Bejamin Duah 
o Bas Vos        Dani van de Weg 
o Geert van Herwijnen      Jody Hoeks 
o Milo van Osch       Mohammed Aslan 
o Tim Coset       Henk Brans 
o Mike van Namen       Tom Vos 
o Roy van Beurden       Tom Liemberg 
o Jordy de Wit       Dani Eveleens 
o Bjorn Steenbekkers      Quincy Broers 
o Nick Brouwers       Joey van Heeswijk 
o Brent van Herwijnen      Martin Roelofs  
o Martijn Ackermans      Jordi van de Linden 
o Frank Kaufmann       Lucas Groen  
o Lars Essing  RK      

         
 

De eerst volgende wedstrijden 

 
DE HISTORIE 

 
Omdat Fc Schadewijk, voor zover wij hebben kunnen achterhalen, nog nooit tegenstander is geweest in een competitie is er 
geen historisch overzicht te maken. Er wordt dus met deze wedstrijd geschiedenis geschreven! Wel  zijn er oefenwedstrijden 
gespeeld en onze voormalige trainer Chiel van Orsouw heeft zijn roots liggen bij Fc Schadewijk. We zijn benieuwd wie 
vandaag de geschiedenis positief gaat beïnvloeden en U bent daar bij !  
We wensen u een prettige en sportieve wedstrijd ! 
 

   

 

 


