HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC

Programma van deze week

Uitslagen vorige speelronde

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 6 februari 2022 .

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC haar 6e thuiswedstrijd van het seizoen 2021-‘22 tegen Zwaluw VFC dat voor de ‘Coronabreak’ goede resultaten
neer zette en 2e is. DSC heeft in haar laatste wedstrijd 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. We
zijn benieuwd wat de wedstrijd nu gaat brengen. De wedstrijd staat onder leiding van de heer van der Zwan. Hij wordt geassisteerd
door de M. van der Kammen en M. Luijsterburg.
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LOTERIJ
Gesponsord door:

en

U koopt vandaag loten (3 loten voor 1 euro) voor maar liefst 2 boodschappentassen van Boon’s Markt en
1 fruitmand van Jeroen Verhoeckx ‘uw groente & fruit specialist. De Pupil van de Week zal in de rust de winnende loten trekken
De prijzen zijn na de wedstrijd af te halen in de bestuurskamer .

NIEUW TENUE
DSC 1 speelt deze 1e officiële wedstrijd in 2022 in het nieuwe DSC tenue van Uhl Teamsports ism Jan van Diesen Sportshop

BUSINESSCLUB

Uw juridische partner in business

PUPIL van de WEEK
Gesponsord door:
en

Deze week is Mees van Liempt Pupil van de Week. Mees is 8 jaar oud en speelt in JO9-1. Zijn leiders en trainers zijn
Patrick, Dennis en Wilfred. Mees speelt nu al voor het 4e seizoen bij DSC. Mees is een rechtsbenige middenvelder die
makkelijk acties maakt, een goede dribbel heeft en ook een goed schot heeft om af te kunnen werken op het doel. Op
met het linker been goed kunnen passen en schieten en penalty’s is nog verbetering mogelijk. Het leukste aan
voetballen vind hij scoren. In het team is Mees een makkelijke en spontane jongen en is op de training altijd aanwezig.
Als Mees een wedstrijd speelt komen zijn ouders en opa en oma natuurlijk kijken. Op school vind Mees gymnastiek en
rekenen heel erg leuk en taal juist weer niet. Zijn favoriete club is Feijenoord en uiteraard vind hij ook het tenue
daarvan het mooiste. Muziek heeft Mees zijn aandacht niet zo, als hij lekker wil eten dan kiest hij voor friet. Vandaag
zijn we benieuwd of zijn ouders en op en oma er ook zijn om te gaan zien of Mees kan scoren tegen de keeper van
Zwaluw VFC. We hopen dat Mees een leuke middag zal hebben en vooral dat hij nog jaren met plezier bij DSC zal
voetballen !

De meest verdienstelijke speler van de wedstrijd!
De keuze van de Man of the Match is de keuze van een trouwe DSC supporter. Hij of zij bepaald wie in de wedstrijd het
meest verdienstelijk voor het elftal van DSC is geweest. Na de wedstrijd wordt de Man of The Match of foto vereeuwigd
met de Pupil van de Week. In de laatste wedstrijd thuis tegen DVG is Jos van Mook tot Man of the Match benoemd.
Deze week is deze belangrijke taak toebedeeld aan Frans en Natasja van Dockum -Schippers .
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Robin Verheijden
Patrick Theuwis
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Ton Burg
Jos van Mook
Leon van Heel
Emiel van Dalen
Roy van Beurden
Mark Hooijmans
Geert van Herwijnen
Wessel Theuwis
Joost van Engelen
Milo van Osch
Jordi de Wit
Brent van Herwijnen
Bas Vos
Nick Brouwers
Bjorn Steenbekkers
Gerd-Jan Hooijmans
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Martin de Laat
Ian Willems
Ruben Taks
Kevin Venrooij
Joost de Man
Olaf van Berkel
Tommy Krete
Djelany Bahm
Boaz Kuper
Stefan Bezem
Rick van Maasakkers
Steffan Moes
Rutger Timmermans
Lucas Stiltman
Julius Emanuel
Otis Lalihatu
Romario
Rob Vermeulen
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De eerst volgende wedstrijden

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 ……………….

