HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC

Programma van deze week

Uitslagen vorige week

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 24 oktober 2021.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC haar 3e thuiswedstrijd van het seizoen 2021-‘22 tegen Alem dat een geweldige seizoenstart heeft. Vorige week
won DSC haar 1e wedstrijd van het seizoen uit tegen DVG en staat daardoor 9e. Alem, nu 2e, speelde thuis tegen BMC en won ruim
met 5-0. DSC heeft een stijgende lijn te pakken en de vraag is of het opgewassen is tegen het in blakende vorm verkerende Alem
dat veelvuldig scoort. Maar in een derby zijn resultaten vaak niet voorspelbaar en daarom meestal zeer interessant. Beide
verenigingen kijken uit naar deze wedstrijd. In de bekercompetitie voor aanvang van dit seizoen was de wedstrijd lang niet heel
bijzonder tot de laatste fase aan brak. We zijn benieuwd wat de wedstrijd nu gaat brengen. De wedstrijd staat onder leiding van de
heer P. van Kuijk. Hij wordt geassisteerd door de M. van der Kammen en N. Steenbekkers
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 2x 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 Tijn van Hezik de Pupil van de Week. Tijn is 7 jaar oud en tweelingbroer van zus Liz. Liz heeft ook even aan voetbal
geproefd maar het bleek niet haar sport te zijn. Tijn speelt in Jo8-2. De begeleiding van dat team bestaat papa Johan, Jeroen
Grandia en Frits van Hezik. Tijn speelt nu voor het 3e seizoen bij DSC. Het leukste van het voetballen vind hij het spelen met zijn
vrienden. Tijn is een rechtsbenige middenvelder die veel energie heeft, goed dribbelt en gericht schiet. Soms is het moeilijk om in de
wedstrijd geconcentreerd te blijven maar dan is de uitgebreide begeleiding daar om hem weer te laten focussen. Tijn heeft heel veel
familieleden bij DSC spelen. Neven, ooms, te veel om op te noemen, hij komt uit een echte voetbalfamilie! Tijn is met veel plezier
natuurlijk altijd op de training en is in het team is hij heel gezellig en als gangmaker aanwezig. Hij is supporter van Feijenoord en
natuurlijk ook DSC. Tijn is een grote eter die van bijna alles houdt, van witlof en stamppotjes tot pannenkoeken. Tijn luistert graag
naar muziek van de Snollebollekes en Imagine Dragons. Op school is hij graag bezig met gymnastiek, rekenen en knutselen, naar
taal kijkt hij niet uit. Ook zit Tijn op zwemles. Hij vindt het mooiste voetbaltenue dat van Feijenoord. Als hij een wedstijd moet spelen
komen zijn ouders, ome Wim en oma natuurlijk zo veel mogelijk kijken. Vandaag zullen zij en ook veel andere voetballende
familieleden er vast ook bij zijn om te zien of Tijn gaat scoren tegen de keeper van Alem. We wensen Tijn vandaag heel veel plezier
toe en natuurlijk hopen we dat hij nog vele mooie jaren bij DSC zal spelen en genieten!

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 Martin Hooijmans de
belangrijke taak de ‘man of the match’ te kiezen.
De laatste keer is Jos van Mook gekozen in de competitiewedstrijd op 10 oktober 2021 tegen Fc Schadewijk (1-1).
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DE STAF

Robin Verheijden
Patrick Theuwis
Johan Vos
Jack Ackermans
Martijn van Strien

Ton Burg
Jos van Mook
Leon van Heel
Bram Zweers
Martijn Ackermans
Geert van Herwijnen
Milo van Osch
Tim Coset
Mike van Namen
Roy van Beurden
Jordy de Wit
Bjorn Steenbekkers
Nick Brouwers
Brent van Herwijnen
Sieb van Hooft
Frank Kaufmann
Jay Ackermans

A
K

Trainer
Begeleiding

Ben Hoek
Joost Stoof

Verzorger
Keeperstrainer

Wim Steenbekkers

DE SELECTIES

RK

Bart van Lent
Bauke Steenbekkers
John Bakker
Luuk Bakker
Paul Brekelmans
Tjeerd Bron
Mart van Boxtel
Dylan Laponder
Martijn Leerintveld
Tom Loobeek
Rombout van der Steen
Jens Steenbekkers
Lars Steenbekkers Lz
Lars Steenbekkers Wz
Luuk Steenbekkers
Mats Steenbekkers
Daav van Mil
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De eerst volgende wedstrijden

beker

DE HISTORIE

ivm speelvrij jubileum weekend

De laatste keer dat beide teams elkaar tegen kwamen was onlangs in de bekercompetitie. Vanaf 2001-02 spelen we weer met
enige regelmaat tegen Alem. In totaal werd er sinds dat seizoen 6 x tegen elkaar gespeeld. DSC won 4x en er werd 2 x gelijk
gespeeld. Daarnaast won DSC ook de bekerwedstrijd. Het totaalbeeld toont dat DSC vaker wint. We zijn benieuwd wie
vandaag de geschiedenis positief gaat beïnvloeden, want resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor het heden ……
We wensen u een prettige en sportieve wedstrijd !

