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Programma van deze week

Uitslagen vorige week



PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 14 november 2021.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD

Vandaag speelt DSC haar 5
e
 thuiswedstrijd van het seizoen 2021-‘22 tegen DVG dat geen geweldige seizoenstart had maar na de 

nederlaag tegen DSC goede en ruime resultaten neer zet. DSC heeft sinds haar over winning bij DVG niet meer verloren, er volgden 

3 gelijke spelen met maar 1 doelpunt tegen maar ook slechts 1 voor. Wel meer stabiliteit dus ! Beide verenigingen die 10
e
 en 9

e
 staan 

in de ranglijst willen graag stijgen om de onderste regionen te verlaten. Deze wedstrijd wordt zo kort na de uitwedstrijd vooruit 

gespeeld in verband met het jubileumweekend van 31 maart tot en met 2 april waarin DSC haar 90-jarig bestaan zal vieren en deze 

wedstrijd daar ingepland stond. De gehele vereniging zal vrij van wedstrijden zijn om deel te kunnen nemen aan de festiviteiten. We 

zijn benieuwd wat de wedstrijd nu gaat brengen. De wedstrijd staat onder leiding van de heer D. Boodts. Hij wordt geassisteerd door 

de M. van der Kammen en A. Hermes.

Helaas wordt deze wedstrijd gespeeld zonder publiek als gevolg van de Corona preventiemaatregelen die 12 november door het 

kabinet afgekondigd zijn!
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LOTERIJ

 Gesponsord door:

en 

In verband met het spelen zonder publiek zullen we de loterij moeten staken tot publiek weer toegestaan is

BUSINESSCLUB



Uw juridische partner in business

PUPIL van de WEEK
Gesponsord door:

en 

Deze week geen Pupil van de Week  ivm de Corona preventiemaatregelen die 12 november door het kabinet 

afgekondigd zijn

            
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  Dave Versteeg  de 

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

De laatste keer is Jos van Mook   gekozen in de competitiewedstrijd op 7 november 2021 tegen ODC (0-0). 

       



DE STAF
Trainer Robin Verheijden Trainer Henri van den Braak

Begeleiding Patrick Theuwis Begeleiding Erik van de Laar

Johan Vos Toon Hoppenbrouwers

Verzorger Jack Ackermans Verzorger Willem van Ruremonde

Keeperstrainer Martijn van Strien Keeperstrainer

DE SELECTIES
o Ton Burg A Koen van de Sande A
o Jos van Mook K Merijn Verhoeven K 
o Leon van Heel Sander van de Ven 

o Emiel van Dalen Luuk van de Ven

o Martijn Veldhuis Jaap Verhoeven

o Geert van Herwijnen Tijn van Heertum

o Frank Kaufmann Teun Welvaarts

o Tim Coset Roy Groenendaal

o Mike van Namen Jurre van Vechel

o Milo van Osch Melle Voets

o Bram Zweers Aaron van Dooren

o Bjorn Steenbekkers Pim Verboom

o Bas Vos Casper de Maeyer

o Brent van Herwijnen Jurre Traa

o Speler ntb Tarn van de Wiel

o Harrie van de Sande

o Jordy Grandia RK Niek Vermaire RK

De eerst volgende wedstrijden

DE HISTORIE

De laatste keer dat beide teams elkaar tegen kwamen was onlangs in de competitie, DSC won met 1-4 na een flitsende start 

van de wedstrijd waarin het wel een groter verschil had moeten maken. Uiteindelijk was de zege nog niet eens zo gemakkelijk 

als de uitslag doet vermoeden. Vanaf 2019 spelen we weer met enige regelmaat tegen DVG. In totaal werd er sinds dat 

seizoen 3 x tegen elkaar gespeeld. DSC won 1x en er werd 1 x gelijk gespeeld en DVG won ook 1 x. Daarnaast weten we nog 

dat in de jaren 80 DVG een kampioenschap voor de neus van DSC weg kaapte toen zij in een paar weken tijd alle 

inhaalwedstrijden wonnen (ook van DSC) en zo de titel behaalde.  Het totaalbeeld toont dat DSC  en DVG aan elkaar gewaagd 

zijn.. We zijn benieuwd wie vandaag de geschiedenis positief gaat beïnvloeden, want resultaten uit het verleden  ……………….

 


