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PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 16 april  2022.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD

Vandaag  speelt DSC haar 18
e
 wedstrijd van het seizoen 2021-‘22 tegen RKTVC uit Tiel dat onder aan in de ranglijst staat, wel met 1 

wedstrijd minder gespeeld. DSC, nu 9
e
, heeft in haar laatste wedstrijd tegen SCG’18  gelijk gespeeld. De beter kansen waren voor 

DSC maar werden helaas niet benut.  RKTVC dat haar laatste wedstrijd ook gelijk speelde tegen DVG heeft een zwaar einde van de 

competitie voor de boeg. Maar ook DSC is er nog lang niet moet punten blijven halen om verder uit de onderste regionen te komen. 

Weer een wedstrijd met voor beide ploegen voldoende belangen om voor te strijden. Uit deelde DSC de punten in een van beide 

zijden matige wedstrijd (0-0).  We zijn benieuwd wat de wedstrijd nu gaat brengen. De wedstrijd staat onder leiding van de K. 

Fonken. Hij wordt geassisteerd door de M. van der Kammen en H. Stam.

Steun DSC en moedig ze aan !  We wensen u vandaag weer veel kijkplezier. 
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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. De  Pupil van de Week trekt in de rust de winnende loten 

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

BUSINESSCLUB



PUPIL van de WEEK
Gesponsord door:

en 

Deze wedstrijd is Thijs Vogel Pupil van de Week. Thijs is 8 jaar oud en speelt in Jo9-2. De begeleiding van het team 

wordt door zijn vader Paul en Marcelino gedaan. Het is al weer het 3
e
 seizoen dat Thijs bij DSC speelt. Hij speelt in het 

team meestal op de laatste man positie. Zijn sterkte ligt in het verdedigen en hij heeft een goede traptechniek, het 

koppen probeert hij nog te verbeteren. In het team is hij normaal aanwezig en hij beleefd veel plezier in het samen 

spelen en daarom is hij vanzelfsprekend altijd op de trainingen en bij de wedstrijden. Bij DSC zijn naast zijn ouders ook 

2 neefjes betrokken. De favoriete club van Thijs is Ajax en die dragen natuurlijk ook het mooiste tenue. Op school heeft 

Thijs graag spelling, met natuniek beleefd hij minder plezier. Graag luistert hij naar Carnavals muziek Zijn favoriete 

gerechten zijn pizza, spaghetti en frietjes.. Vandaag gaat Thijs proberen om tegen de keeper van RKTVC te scoren. Zijn 

ouders zullen er vast zijn om hem hierbij aan te moedigen. We hopen dat Thijs een hele leuke middag heeft als Pupil 

van de Week en vooral nog vele jaren bij DSC met plezier zal spelen!

            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 Nooit Gedacht is Milo van Osch tot Man of the Match 

benoemd. Deze week is deze belangrijke taak toebedeeld aan Anthonie Steenbekkers.



DE STAF
Trainer Robin Verheijden Trainer Francis Nijhoff

Begeleiding Patrick Theuwis Begeleiding Kevin Groeneveld

Johan Vos Gerard de Leeuw

Verzorger Jack Ackermans Verzorger Meno Hooff

Keeperstrainer Martijn van Strien Keeperstrainer

DE SELECTIES
o Ton Burg A Francis Nijhoff A
o Jos van Mook K Mike van Gemert K 
o Leon van Heel Mexx Uljee 

o Emiel van Dalen Hasan Ozdemir

o Bjorn Steenbekkers Demian Emans

o Mike van Namen Maarten Klaare

o Geert van Herwijnen Appie Bahar

o Tim Coset Annas Meziani

o Frank Kaufmann Levi Molle

o Milo van Osch Achraf Baltit

o Wessel Theuwis Luke  de Keijzer

o Bjorn Steenbekkers S. Machti

o Bas Vos Erkan Kaan

o Roy van Beurden Jeroen Boot

o Martijn Veldhuis Davey van Mourik

o Gerd-Jan Hooijmans Jesper Wentholt

o Brent van Herwijnen Tuncay Tunc

o                                                                                                      Jamal Khoulati

o                                                                                                      

o Lars Essing RK Djovanni Hol RK

De eerst volgende wedstrijden

LET OP: Donderdag 12 mei  
!!



DE HISTORIE

Tegen RKTVC is in competitieverband sinds 1999 al 9 seizoenen gespeeld. Vandaag wordt het de 18
e
 ontmoeting. Tot nu toe 

werd er 3 maal gelijk gespeeld, RKTVC won 1 keer en DSC ging er 13 maal met de winst van door. Op basis van de historie 

heeft DSC de meeste kans. We zijn benieuwd wie vandaag de geschiedenis positief gaat beïnvloeden, want resultaten uit het 

verleden  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

We wensen u een prettige wedstrijd !

            


