
DSC JO9-1 
 

Hè jongens van DSC, 
Hebben jullie mij allemaal weer gezien op TV? 

 
Ja, het is altijd weer een hele tocht voordat we bij DSC zijn, 

Maar het is ons weer gelukt en dat vinden wij heel fijn. 
 

Hier bij DSC word ik altijd blij, 
Met zoveel sportieve kinderen aan mijn zij. 

 
Nu ga ik wat lezen over het groepje jongens onder de negen, 

Die zijn toch altijd al beetje verlegen? 
 

Er stond juist in mijn geschreven brief, 
Jullie zijn in het veld allemaal zo lief. 

 
Netjes 2x trainen en één wedstrijd in de week, 

Jullie laten elkaar niet in de steek. 
 

Dit jaar is het allemaal wel weer een beetje wennen, 
Kleine veldjes, nieuwe regels en veel op en neer rennen. 

 
Misschien is het nu wel meer verliezen dan winnen, 

Maar als jullie zo blijven werken dan komen de punten wel binnen. 
 

Jongens blijf allemaal lekker ballen bij DSC, 
Dan is de Sint weer zeer tevree. 

 
Groeten, 

 
Sint en Piet 

  



DSC JO9-2 
 
 

Beste jongens onder 9-2 
 

Nu Sinterklaas weer in het land is, 
Wil hij graag weten wat er aan de hand is. 

 
Voetbal is wat deze jongens onder 9-2 beweegt, 

De tegenstanders worden soms weggeveegd. 
 

Een team met drie keepers is erg fijn, 
Wel moeten er ook voldoende voetballers zijn. 

 
Dribbelen, passen en afwerken op het doel, 

Dit allemaal voor het heerlijke gevoel. 
 

In de wedstrijd met z’n alle het veld op en neer, 
Overspelen, vrij lopen, doelpunten maken en nog veel meer. 

 
Op de training the corssbar challenge (latje trap), 

Voor een zakje chips of warme hap. 
 

Deze jongens onder 9-2 wens ik nog heel veel voetbal plezier, 
En voor nu begin maar snel aan dat inpakpapier. 

 
Sinterklaas en zijn zwarte pieten. 

  



DSC JO9-3 
 

De voetbal pieten zagen langs de lijnen 
Een aantal enthousiaste voetballers verschijnen 

 
Die pieten zeiden wat ik nou toch zie 

Het lijken wel de jongens en meiden uit JO9 3 
 

Wat een heerlijk stel voetballers staan er op het veld 
Van dit hechte team staan we nog elke week versteld 

 
Een keeper die alles tegen houd in het doel 

Ja die Dylan is erg cool 
 

En dan Jesse en Rens achterin als laatste man 
Nou die 2 kunnen er wat van 

 
En wat denk je van Heiki , Luca en Matthijs op het middenveld 

Daarvan staat de tegenstander elke week weer versteld 
 

Ja die drie zijn niet te passeren 
kunnen elke tegenstander blokkeren 

 
En dan hebben ze ilias en dave voorin 

Die drijven elke achterhoede tot waanzin 
 

Het ene naar het andere doelpunt wordt gescoord 
Ja op hun schoten heeft geen enkele keeper een antwoord 

 
En dan de 2 dames Enoa en elia in het elftal 
Ja die spelen ook een lekker potje voetbal 

 
Doen lekker met de jongens mee 

Ja ook over hun is sinterklaas erg tevree 
 

Jongens en meiden ga zo door! 
Dan komt dat kampioenschap vanzelf een keer hoor!! 

 
TOT VOLGEND JAAR , GROETEN VAN EEN ZEER TROTSE SINTERKLAAS EN ZIJN HULP PIETEN 

  



DSC JO8-1 
 

Ik heb de afluister Piet zien kijken op het veld van DSC, 
Hij was verrast, want met het eerste van JO8 is het helemaal oké. 

 
Het is een echt team; één voor allen en allen voor één, 
Wanneer de wedstrijd tegen zit, staat niemand alleen. 

 
Ze kloppen elkaar op de schouders als iemand het zwaar heeft, 
En ook al staan ze soms achter, er is niemand die het opgeeft! 

 
De basis is gelegd; er zit al zoveel progressie in jullie spel, 

Lars, Siem, Glenn, Malek, Max, Mick, Mats en Roan komen er wel!  
 

Of het nu gaat om spelen op positie of de bal aannemen en doorspelen, 
Het wordt elke week beter en Piet ziet niemand meer vervelen. 

 
Ik ben blij met de berichten die ik van de afluisterPiet hoor, 

JO8-1, ga zo door!                              
 

Groetjes van de Sint 
  



DSC JO8-2 
 

Elke dinsdag en donderdag staan ze weer klaar 
lekker trainen, met elkaar 

 
En dan op zaterdag, met z’n allen in het veld 

op zoek naar dat doelpunt, want dat is wat telt 
 

Dan is er de winst, het zakje chips,  
een fijne beloning, trainers dank voor de fijne tips!  

 
Maar naast lekker voetballen met mekaar 

ontstaat er een leuk vriendenteam, die staan altijd klaar 
 

Sint en Piet volgen jullie waar het kan, 
en zien vooruitgang, die zien een plan 

 
Blijf genieten, heb heel veel plezier, 

En nu voor de trainers graag nog wat bier ;-) 
 

Groetjes, 
 

Sint & Piet  
  



DSC JO8-3 
 

Van Sint en Piet 
 

Sint zat te denken wat de spelers van jo8-3 te gaan schenken 
ik zat toch eerst te denken om jullie voetbalschoenen te schenken 
maar na een tijdje denken zal ik jullie eens iets anders schenken 

 
mijn pieten hebben naar een paar wedstrijden gekeken en gezien dat jullie tot nu toe alles hebben 

gegeven 
soms staan jullie tegenstanders van angst te beven 

 
maar ik heb toch even gekeken wat ik jullie nu zou geven misschien een leuke pop of een leuk spel 

voor sommige misschien een mooie bal 
geef dan maar een mooie knal 

 
mijn pieten hebben gemerkt dat jullie hard hebben  gewerkt jullie zijn af en toe nog wel speels                                                                           

maar dat komt nog door jullie leeftijd deels 
 

jullie vinden het leuk om soms jullie trainers te klieren  
en daarna doen jullie vaak lachen en gieren 

 
maar nu is het tijd voor jullie cadeautjes, sint en piet hopen dat jullie er van zullen genieten                                                   

Jullie krijgen de groeten van de sint en zijn pieten 
  



Kanjers v.v. DSC 
 

Hier zitten ze dan de kanjers van DSC 
Dat ze geen mini’s meer zijn daar zitten ze niet mee 

Elke woensdag zijn ze aanwezig 
Op de training goed bezig 

Jongen of meisje het maakt niet uit 
Ze gaan allemaal goed vooruit 

Met  tikkie takkie en tip top 
Zit de warming up er op 

Daarna dribbelen en drijven om de pionnen 
Daarmee zijn ze al vroeg begonnen 

Scoren in het doel 
Geeft ze een goed gevoel 

Ook bij het gevecht om de bal 
Zijn ze niet mal 

Passeren gaat wel heel gemakkelijk 
De schaar of overstap loopt heerlijk 

Pasen en trappen gaat al goed 
Exact zoals het moet 

Als afsluiting van deze inspanning 
een wedstrijdje vol spanning. 

 
Ook op zondag zijn ze paraat 

Voor het eerste het veld op gaat 
Ze spelen dan een onderling toernooi 

Nee dat is echt geen gerotzooi 
Er wordt gestreden voor iedere meter 

Het eerste doet dat echt niet beter 
Iedereen mooie in tenue op het veld 
Daarbij voelen zich allemaal een held 

Ranja in de rust met de rest 
Dan is de dorst weer gelest 

Daarna een schot vanaf de penaltystip 
En wordt er weer gescoord in een wip 

Als afsluiting en dat is zeer hip 
Aan de hand van de spelers naar de middenstip 

 
Beste kanjers van DSC braaf en fel 

dat jullie heel lang mogen genieten van het mooie voetbal spel. 
Zorg dat je met plezier het voetbal blijft beleven 

Dan zal het spel je veel voldoening geven. 
Onthoud als je bezig bent op het veld 

Voor jullie ouders blijf je hun grote held 
 

Sint 


