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De Ranglijst

Programma

Uitslagen vorige speelronde

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 20 november 2022.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC, 4e in de ranglijst, haar 8e wedstrijd van het seizoen 2022-‘23 tegen Nooit Gedacht uit Geffen, welke op de 8e
plaats in de competitie staat. De stand na 7 wedstrijden geeft al wat aftekening te zien van de krachtsverhoudingen in de competitie.
De 1e periode wordt al snel beslist, ook al kan deze Avanti bijna niet ontgaan. DSC won vorige week met het kleinste verschil in een
zwaar bevochten uitoverwinning tegen het altijd voor DSC lastige Den Dungen. Nooit Gedacht verloor na een voorsprong van het
voor velen onbekende SBC. Ook Nooit Gedacht is voor DSC geen makkelijke tegenstander. Uit werd DSC vorig seizoen volledig van
de mat gespeeld en thuis bleek een puntje het hoogst haalbare. We zijn zeer benieuwd wat beide ploegen vandaag kunnen laten
zien. De wedstrijd staat onder leiding van de heer G. Grutters. Hij wordt geassisteerd door Mari van der Kammen en Joost van Erp.
Steun DSC en moedig ze aan ! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.
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Deze wedstrijd is Marcus Petrencak Pupil van de Week. Marcus is 7 jaar oud en speelt in Jo8-2. De begeleiding van het
team bestaat uit Maikel, Robert, Marc en Jules. Het is al weer het 2e seizoen dat Marcus bij DSC speelt. Hij speelt in het
team meestal in de voorhoede. Hij is rechtsbenig en is altijd zeer geconcentreerd in de wedstrijd loerend op
scoringskansen. Aan positie kiezen wordt nog gewerkt om daar beter in te worden. In het team is hij ontspannen en
rustig aanwezig en probeert vanzelfsprekend altijd op de trainingen en bij de wedstrijden te zijn. Het leukste aan
voetballen vindt hij aanvallen en scoren. Aan de achternaam van Marcus kun je zien dat zijn roots ergens anders liggen,
het is een mooie Tsjechische achternaam! (eerder hebben we ook Tsjechen bij DSC gehad Richard Struska, Mojmir
Bezucky en Anton Kalcik, zij hielpen destijds DSC 1 door een moeilijke periode). Marcus zijn vader komt bij
thuiswedstrijden en trainingen vaak kijken. De favoriete club van Marcus is Manchester United. Het mooiste tenue
vindt hij dat van Ajax. Op school heeft Marcus graag alle vakken behalve lezen. De muzikale voorkeur van Marcus is te
horen op SLAM FM en zijn favoriete eten is friet, frikandel en pizza. Vandaag gaat Marcus proberen om tegen de keeper
van Nooit Gedacht te scoren. Zijn ouders, zullen er vast zijn om hem hierbij aan te moedigen. We hopen dat Marcus
een hele leuke middag heeft als Pupil van de Week en vooral nog vele jaren bij DSC met plezier zal spelen!
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LOTERIJ
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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 .
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DE STAF

Robin Verheijden
Patrick Theuwis
Johan Vos
Mark Brekelmans
Jack Ackermans
Martijn van Strien

Roy van Beurden
Jos van Mook
Bjorn Steenbekkers
Leon van Heel
Mark Hooijmans
Gerd-Jan Hooijmans
Mathijs Maas
Tim Coset
Frank Kaufmann
Milo van Osch
Wessel Theuwis
William van Os
Bram Zweers
Bas Glorius
Quincy de Kleijn

Tijn Hoevenaars

A
K

Trainer
Begeleiding

Henry van der Linden
Bart Hoeben
Stef van der Heijden

Verzorger
Keeperstrainer

Marinus van der Heijden

DE SELECTIES

RK

Rik van Roosmalen
Luuk Bijveld
John Pennings
Frank van Herpen
Perry van Herpen
Daan van Griensven
Ken Bissels
Tim Bissels
Thijn Vos
Bob van Iersel
Wouter Bijveld
Thomas van Tuijl
Wouter Verstegen
Jur van Zandvoort
Sam van Sluis
Guus van Zandvoort

De volgende wedstrijden van DSC
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DE HISTORIE
Tegen Nooit Gedacht is in competitieverband niet vaak gespeeld. Sinds 2000 nu 4 keer gespeeld. In seizoen 2016-17 won
DSC uit en verloor het thuis. Vorige seizoen verloor DSC uit met zeer grote cijfers en speelde het thuis knap gelijk. Op basis
van deze resultaten is Nooit Gedacht licht favoriet. Maar in de stand heeft DSC wat afstand genomen op Nooit Gedacht en dus
zijn we benieuwd wie vandaag de geschiedenis positief gaat beïnvloeden…………………………………………………………………….…
We wensen u een prettige wedstrijd !

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 Alem is Tim Coset tot Man of the Match benoemd.
Deze week is deze belangrijke taak toebedeeld aan Karin Brekelmans.

