HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC

Programma van deze week

Uitslagen vorige week

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 28 november 2021.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC haar 6e thuiswedstrijd van het seizoen 2021-‘22 tegen Zwaluw VFC dat goede resultaten neer zet en mede
koploper is. DSC heeft vorige week een zware nederlaag tegen Nooit Gedacht ondergaan en moet zich herstellen. DSC die 10e staat
en Zwaluw VFC die nu 2e is willen zich beide verbeteren nu we het eind van de 1e periode in zicht hebben. Zwaluw heeft door
Coronaperikelen al 2 keer midweeks gespeeld en kwam dara goed door heen met het volle aantal punten. Een tegenstander in vorm
dus ! We zijn benieuwd wat de wedstrijd nu gaat brengen. De wedstrijd staat onder leiding van de heer A. van Doesburg. Hij wordt
geassisteerd door de M. van der Kammen en T. van der Gugten.
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
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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!
Deze week geen Man of the Match ivm de Corona preventiemaatregelen die 12 november door het kabinet
afgekondigd zijn. Onze trouwe supporters die regulier de keuze mogen maken zijn helaas niet welkom.

Wedstrijd via Live stream op Youtube !
Zwaluw VFC gaat de wedstrijd filmen en deze is dan live via Youtube te volgen. De code om dit te kunnen doen zullen we op de
website publiceren
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De eerst volgende wedstrijden
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Als gevolg van de maatregelen vrijdag 26 november afgekondigd door het kabinet is dit de laatste wedstrijd van 2021 en zal
in januari (hopelijk) de competitie hervat worden. Het programma zoals nu bekend is dan als volgt

DE HISTORIE
Sinds 2010 hebben we een overzicht van de gespeelde wedstrijden gemaakt. De laatste 3 wedstrijden zijn door de Corona
preventie maatregelen niet gespeeld in de seizoenen 2019-20 en 21. In totaal vanaf 2010 werd er 11 keer gespeeld in
competitieverband. DSC won 5 wedstrijden. 5 wedstrijden eindigden in gelijk spel waaronder de laatste uit in Vught , het
werd toen 3-3. Zwaluw VFC won in deze periode 1 keer in seizoen 2013-2014, het werd toen in Kerkdriel 2-3. Het totaalbeeld
toont dat DSC op basis van de historie meer kans op resultaat heeft. De stand op de ranglijst doet nu anders vermoeden.
We zijn benieuwd wie vandaag de geschiedenis positief gaat beïnvloeden, want resultaten uit het verleden ……………….

