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Uitslagen vorige speelronde

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 29 mei 2022 .

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC, 5e in de ranglijst, haar 2e wedstrijd van het seizoen 2022-‘23 tegen Nulandia dat 2e in de ranglijst staat. De
ranglijst na 1 wedstrijd geeft natuurlijk geen goed beeld van de krachtsverhoudingen in de competitie. Wel kan gesteld worden dat
Nulandia een droomstart voor een promovendus heeft door SBC te verslaan. DSC was heel dicht bij een overwinning maar moest
deze 2 minuten voor tijd uit handen geven in een aantrekkelijke uitwedstrijd tegen VESTA. Een uitslag die overigens wel de
verhoudingen in het veld goed weer gaf. We zijn zeer benieuwd wat beide ploegen vandaag kunnen laten zien. De wedstrijd staat
onder leiding van de heer M.Snijders. Hij wordt geassisteerd door de M. van der Kammen en H. van der Leest.
Steun DSC en moedig ze aan ! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.
We starten de wedstrijd met 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan de in de vakantieperiode overleden Hein Okkerman.
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Deze wedstrijd is Roy van Hezik Pupil van de Week. Roy is 8 jaar oud en speelt in Jo9-1. De begeleiding van het team
bestaat uit Roel Wanders, William van Oss en Bas Vos. Het is al weer het 3e seizoen dat Roy bij DSC speelt. Hij speelt in
het team meestal als middenvelder. Hij is linksbenig en zijn sterkte ligt in het dribbelen en heel veel inzet. Aan zijn
balletje hoog houden en met rechts schieten wordt nog gewerkt om daar beter in te worden. In het team is hij fanatiek
aanwezig en is hij vanzelfsprekend altijd op de trainingen en bij de wedstrijden. Het leukste aan voetballen vindt hij
partijtjes spelen met zijn vrienden en veel doelpunten maken want tegen verliezen kan Roy niet goed!. Bij DSC zijn
naast vader (35+1) ook zijn broers Daan (pupil van het jaar 2022) en Nik actief. Ook diverse neven en ooms zijn DSCers. De favoriete club van Roy is Feijenoord, maar sinds kort ook wel een beetje PSV sinds hij daar gescout is. Het
mooiste tenue draagt Juventus. Op school heeft Roy graag gymnastiek, met geschiedenis beleefd hij minder plezier.
Muzikale voorkeur heeft Roy niet echt en zijn favoriete gerechten is friet. Vandaag gaat Roy proberen om tegen de
keeper van Nulandia te scoren. Zijn ouders en broers zullen er vast zijn om hem hierbij aan te moedigen. We hopen dat
Roy 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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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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Roy van Beurden
Jos van Mook
Bjorn Steenbekkers
Leon van Heel
Mark Hooijmans
Gerd-Jan Hooijmans
Geert van Herwijnen
Tim Coset
Frank Kaufmann
Milo van Osch
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Nick Brouwers
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Rens Rovers
Rick Verstegen
Teun van der Sangen
Teun van der Donk
Thijs Kappen
Gijs Kerkhof
Tomas de Laat
Brent Zwanenburg
Wessel Smits
Wessel Huiskes

A
K

Tijn Hoevenaars

RK

-

RK

De volgende wedstrijden van DSC !

DE HISTORIE
Tegen Nuland is in competitieverband in de laatst ruim 20 jaar erg weinig gespeeld. In seizoen 2016-17 toen Margriet
kampioen werd won DSC thuis en speelde het uit gelijk (3-3). Toch degradeerde DSC en Nulandia overigens ook. In 1992-93
speelde DSC in de competitie met Nulandia. De resultaten hebben we niet kunnen achterhalen. We zijn benieuwd wie
vandaag de geschiedenis positief gaat beïnvloeden, want de geringe resultaten uit het verleden geven geen indicatie.
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 Margriet is Tim Coset tot Man of the Match benoemd.
Deze week is deze belangrijke taak toebedeeld aan Riek van Hemert.

