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Programma

Uitslagen vorige speelronde

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 18 april 2022.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC haar 19e wedstrijd van het seizoen 2021-‘22 tegen Avanti’31 uit Schijndel dat 3e in de ranglijst staat, maar de
laatste weken minder resultaten haalt waardoor de titel uit zicht raakt. DSC, nu 8e, heeft in haar laatste wedstrijd tegen RKTVC een
belangrijke overwinning behaald en nog wel de 1e thuis! Zowel Avanti’31 als DSC hebben beide de komende wedstrijden nog
voldoende belangen om voor te strijden. Uit verloor DSC na een goede 1e helft en een foute beslissing in de 2e helft door de
scheidsrechter (ook door Avanti zo gezien), waardoor de wedstrijd kantelde en DSC de punten in Schijndel moest laten (2-3). We
zijn benieuwd of DSC de ‘dubbel’ in het Paasweekend kan bereiken. De wedstrijd staat onder leiding van de M. Schellekens. Hij
wordt geassisteerd door de M. van der Kammen en F. Gevers.
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 Abel van der Werff Pupil van de Week. Abel is 7 jaar oud en speelt in Jo8-2. De begeleiding van het
team wordt door Jeroen Grandia en Johan van Hezik gedaan. Het is al weer het 4e seizoen dat Abel bij DSC speelt. Hij
speelt in het team meestal op de positie waar het nodig is (bij de bal). Zijn sterkte ligt in het dribbelen en combineren,
de traptechniek en trapkracht van zijn rechterbeen met name probeert hij nog te verbeteren. In het team is hij gezellig
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 vader Henk, oom Aart, ook opa Gijs en oma Riek bekende DSC-ers. De favoriete club
van Abel is Feijenoord en die dragen natuurlijk ook het mooiste tenue. Op school heeft Abel graag gymnastiek, met
rekenen beleefd hij minder plezier. Graag luistert hij naar RAP muziek Zijn favoriete gerecht is friet. Vandaag gaat Abel
proberen om tegen de keeper van Avanti’31 te scoren. Zijn ouders en opa en oma zullen er vast zijn om hem hierbij
aan te moedigen. We hopen dat Abel 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 RKTVC is Brent van Herwijnen tot Man of the Match
benoemd. Deze week is deze belangrijke taak toebedeeld aan Gijs van Hemert.
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Robin Verheijden
Patrick Theuwis
Johan Vos
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Ton Burg
Jos van Mook
Leon van Heel
Emiel van Dalen
Bjorn Steenbekkers
Mike van Namen
Geert van Herwijnen
Tim Coset
Frank Kaufmann
Milo van Osch
Wessel Theuwis
Nick Brouwers
Bas Vos
Brent van Herwijnen
Martijn Veldhuis
Gerd-Jan Hooijmans
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Lars Essing

RK

Trainer
Begeleiding

DE SELECTIES

Stephan Hesemans
Koen van Engeland
Jan van Boxtel
Piet Vorstenbosch
Patrick Manders
Lara Moreiro Cardosa

Renzo Brus
A
Casper Brus
K
Berend Arts
Jelle Brus
Mauro Brus
Teun van Doornik
Mees van der Heijden
Geert van Heeswijk
Toon van der Heijden
Luc van de Hurk
Roel Kappen
Teun Kuijpers
Alejandro Navarro Keeris
Robin Schakenraad

Dylan van Schaik

De eerst volgende wedstrijden

RK

Deze wedstrijd wordt op
donderdag 12 mei gespeeld !!

DE HISTORIE
Tegen Avanti ‘31 is in competitieverband erg weinig gespeeld. Vandaag wordt het de 6e ontmoeting, waarvan er 2 door
Corona niet door zijn gegaan. Tot nu toe werd er 2 maal gelijk gespeeld (beide wedstrijden 2-2) , Avanti’31 won 1 keer (dit
seizoen thuis met 3-2) en DSC wist nog niet te winnen. Op basis van de historie heeft Avanti’31 iets meer kans. We zijn
benieuwd wie vandaag de geschiedenis positief gaat beïnvloeden, want resultaten uit het verleden ………………………………
We wensen u een prettige wedstrijd !

