
HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC

 Programma van deze week

Uitslagen vorige week

2 wedstrijden zijn ivm Coronabesmettingen niet gespeeld



PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 7 november 2021.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD

Vandaag speelt DSC haar 4
e
 thuiswedstrijd van het seizoen 2021-‘22 tegen ODC dat geen geweldige seizoenstart heeft. Ook DSC 

heeft haar ritme nog niet echt te pakken. Vorige week speelde DSC in een povere uitwedstrijd gelijk tegen RKTVC en staat daardoor 

nog steeds 9e. ODC, nu 13
e
,  speelde niet vanwege Coronabesmettingen bij de tegenstander en heeft met 1 wedstrijd minder een 

achterstand van 4 punten op DSC. Beide verenigingen willen graag stijgen op de ranglijst en vanwege de huidige stand zijn de 

belangen voor de teams groot. We zijn benieuwd wat de wedstrijd nu gaat brengen. De wedstrijd staat onder leiding van de heer P. 

de Ridder. Hij wordt geassisteerd door de M. van der Kammen en H. van Diessen

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

HOOFDSPONSOREN vv DSC

 

     info@svsalads.nl www.grandia.nl

      
Teamplayers in 

corporate law-gaming & gambling-sport-merger & aquisition-real estate

www.vissers-legal.nl www.nl.bavaria.com

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 Gianni van Oss de Pupil van de Week. Gianni is 7 jaar oud en speelt in Jo8-1. De begeleiding van dat team bestaat 

papa William, Roel en Wim. Gianni speelt nu voor het 3
e
 seizoen bij DSC. Het leukste van het voetballen vind hij het spelen 

wedstrijden en trainen. Gianni is een rechtsbenige allround speler die al een mooie schaarbeweging heeft en gericht en hard schiet. 

Soms is  het moeilijk om goed te dribbelen en met links te schieten maar daar wordt hard aan gewerkt zowel bij DSC als thuis in de 

achtertuin. Gianni zijn grote broer Joris en zijn vader spelen ook bij DSC. Gianni is met veel plezier natuurlijk altijd op de training en 

is in het team is hij vriend van al zijn teamgenoten. Ook als er geen trainingen of wedstrijden zijn is hij veel bij DSC te vinden en in 

het weekend ook als zijn broer en vader moeten spelen. Hij is supporter van Ajax en natuurlijk ook DSC. Gianni  eet graag friet met 

mayonaise en luistert vooral naar Nederlandstalige muziek. Op school is hij  graag bezig met tekenen, met rekenen is hij minder blij. 

Hij vindt het mooiste voetbaltenue dat van DSC en natuurlijk ook van Ajax. Als hij een wedstijd moet spelen komt zijn familie 

natuurlijk zo veel mogelijk kijken. Vandaag zullen zij er vast ook bij zijn om te zien of Gianni gaat scoren tegen de keeper van ODC. 

We wensen Gianni 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  Richard van As  de 

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

De laatste keer is Roy van Beurden   gekozen in de competitiewedstrijd op 24 oktober 2021 tegen Alem (2-3). 



       

DE STAF
Trainer Robin Verheijden Trainer Piet Drijvers

Begeleiding Patrick Theuwis Begeleiding Henri van Esch

Johan Vos Jordy van der Zande

Verzorger Jack Ackermans Verzorger Ton van Alebeek

Keeperstrainer Martijn van Strien Keeperstrainer

DE SELECTIES
o Ton Burg A Sjoerd van Lokven A
o Jos van Mook K Robbie Roelofs K 
o Leon van Heel Stijn Smulders 

o Emiel van Dalen Stef van Alphen

o Martijn Veldhuis Stijn Pijnenburg

o Geert van Herwijnen Noud van Besouw

o Frank Kaufmann Joep van der Meijden

o Tim Coset Jitze van Esch

o Mike van Namen Bart van de Pas

o Roy van Beurden Tijn Boons

o Coen van Hooft Max van Geene

o Bjorn Steenbekkers Teun Timmermans

o Bas Vos Mats de Laat

o Brent van Herwijnen

o Wessel Theuwis

o
o Jordy Grandia RK

De eerst volgende wedstrijden

 Beker: verplaatst naar 10 november

 verplaatst naar 14 november ivm 90 jaar DSC 

DE HISTORIE

Vanaf 2010-11 speelt DSC met enige regelmaat tegen ODC. In totaal werd er sinds dat seizoen 7 x tegen elkaar gespeeld. 3x 

ging de wedstrijd niet door ivm Corona. DSC won 3x en ook ODC won 3x en er werd 1 x gelijk gespeeld. Het totaalbeeld toont 

dat DSC en ODC erg aan elkaar gewaagd blijken. 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 interessante en sportieve wedstrijd !

 


