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 Programma van deze week

Uitslagen vorige speelronde



PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 24 februari 2022.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD

Donderdag avond om 20u  speelt DSC haar 12
e
 wedstrijd van het seizoen 2021-‘22 tegen Schijndel dat 2e is, maar minder 

verliespunten heeft dan plaatsgenoot Avanti die op kop staat. DSC , nu 9
e
, heeft in haar laatste wedstrijd een zwaar bevochten maar 

verdiende overwinning tegen BMC behaald en na de ook al bemoedigende wedstrijd tegen Zwaluw VFC, die helaas niet met een punt 

beloond werd, is sprake van een licht opgaande lijn. Schijndel zal voor de Carnaval haar titelaspiraties niet willen verliezen en DSC 

hoopt de ingezette lijn een vervolg te geven. Alle overige wedstrijd van deze speelronde worden ook op donderdagavond gespeeld ! 

We zijn benieuwd wat de wedstrijd nu gaat brengen. De wedstrijd staat onder leiding van de heer T. Kezer. Hij wordt geassisteerd 

door de M. van der Kammen en A. Habraken.
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LOTERIJ

 Gesponsord door:

en 

U koopt vandaag loten (3 loten voor 1 euro) voor 1 boodschappentas van Boon’s Markt en 

1 fruitmand van Jeroen Verhoeckx ‘uw groente & fruit specialist. In verband met het late tijdstip van de wedstrijd is er geen Pupil van de 

Week die in de rust de winnende loten zal trekken. Een bestuurslid van Schijndel wordt uitgenodigd deze handeling te verrichten.

De prijzen zijn na de wedstrijd af te halen in de bestuurskamer .

BUSINESSCLUB



Uw juridische partner in business

PUPIL van de WEEK
Gesponsord door:

en 

Deze wedstrijd is er geen Pupil van de Week in verband met het late tijdstip. 

            
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 Zwaluw VFC is Wessel Theuwis tot Man of the Match 

benoemd. Deze week is deze belangrijke taak toebedeeld aan Erwin van der Veer .

DE HISTORIE

Sinds de oprichting van beide verenigingen is er nog niet in competitieverband tegen elkaar gespeeld! Vorig jaar werden de 

wedstrijden afgelast ivm preventieve maatregelen tegen Corona. Een aantal jaar geleden werd in de nacompetitie door DSC in 

en tegen Schijndel een promotie degradatiewedstrijd gespeeld.  In die wedstrijd had Bas Vos een Rensenbrinkje kort voor het 

eind van de reguliere speeltijd op de paal en daarmee zou Schijndel gedegradeerd zijn naar de 4
e
 klasse, maar uiteindelijk 

pakte Schijndel in de verlenging de winst en bereikte klasse behoud. DSC promoveerde via een kampioenschap een jaar later 

naar de 3
e
 klasse. Er is geen  totaalbeeld op te maken,  maar op basis van de stand op de ranglijst is Schijndel de favoriet. We 

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

We wensen u een prettige wedstrijd !



DE STAF
Trainer Robin Verheijden Trainer Henry van Alebeek

Begeleiding Patrick Theuwis Begeleiding John Blummel

Johan Vos EriK Smits

Verzorger Jack Ackermans Verzorger Rien van Drongelen

Keeperstrainer Martijn van Strien Keeperstrainer

DE SELECTIES
o Ton Burg A Thomas Jan van Raaij A
o Jos van Mook K Jarno Gordijn K 
o Leon van Heel Bart de Wit 

o Emiel van Dalen Stijn van Liempd

o Tim Coset Tim Kastelijn

o Mike van Namen Jordy Broks

o Geert van Herwijnen Jens Gordijn

o Wessel Theuwis Stan Guns

o Frank Kaufmann Tjeerd Pijnenburg

o Milo van Osch Thomas van Liempd

o Jordi de Wit Marc Onwezen

o Brent van Herwijnen Tommy van Schijndel

o Bas Vos Jirre Kreemer

o Quincy de Kleijn Brent Blummel

o Martijn Veldhuis Bjorn Blummel

o Gerd-Jan Hooijmans Thomas Kastelijn

o                                                                                       

o Lars Essing RK Roy Schouten RK

o

De eerst volgende wedstrijden

             


