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De Ranglijst

Programma

Uitslagen vorige speelronde

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 6 november 2022 .

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC, 5e in de ranglijst, haar 6e wedstrijd van het seizoen 2022-‘23 tegen Alem dat 9e in de competitie staat. De
stand na 5 wedstrijden geeft nog geen goed beeld van de krachtsverhoudingen in de competitie. En dan vandaag deze derby die een
wedstrijd op zich is. Zowel DSC als Alem verloren vorige week afgetekend en zullen zo snel mogelijk weer de opgaande lijn willen
pakken. Vorig jaar werden deze derby wedstrijden door de uitspelende ploeg gewonnen! We zijn zeer benieuwd wat beide ploegen
vandaag kunnen laten zien. De wedstrijd staat onder leiding van de heer F. Thijssen. Hij wordt geassisteerd door Mari van der
Kammen en Niels Steenbekkers.
Steun DSC en moedig ze aan ! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.
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Deze wedstrijd is Mats Rovers Pupil van de Week. Mats is 7 jaar oud en speelt in Jo8-1. De begeleiding van het team
bestaat uit vader Wilfred Rovers en Dennis Verstappen. Het is al weer het 3 e seizoen dat Mats bij DSC speelt. Hij speelt
in het team meestal in de voorhoede. Hij is rechtsbenig en zijn sterkte ligt in het passeren van de tegenstander en
scoren. Aan fysieke weerbaarheid en geplaatst schieten wordt nog gewerkt om daar beter in te worden. In het team is
hij sociaal en vriendelijk aanwezig en is hij vanzelfsprekend altijd op de trainingen en bij de wedstrijden. Het leukste
aan voetballen vindt hij aanvallen en scoren en daarom is hij elke dag als het even kan bij DSC aanwezig om met zijn
broer en vrienden te spelen. Bij DSC is ook zijn broer Jens actief in Jo10-1. Zijn ouders en opa’s en oma’s komen bij
thuiswedstrijden en trainingen vaak ook kijken. De favoriete clubs van Mats zijn Ajax en PSG. Het mooiste tenue vindt
hij dat van Ajax. Op school heeft Mats graag rekenen, met taal beleefd hij minder plezier. De muzikale voorkeur van
Mats is Hardcore en zijn favoriete gerecht is friet. Vandaag gaat Mats proberen om tegen de keeper van Alem te scoren.
Zijn ouders, opa’s en oma’s en broer zullen er vast zijn om hem hierbij aan te moedigen. We hopen dat Mats 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
Brent van Herwijnen
Tim Coset
Frank Kaufmann
Milo van Osch
Wessel Theuwis
Bas Glorius
Bram Zweers
Mike van Namen
Quincy de Kleijn
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Jordy Grandia
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Mats Steenbekkers
Daav van Mil
Martijn Leerintveld
Mart van Boxtel
Bradley Donks
Jens Steenbekkers
Kevin Broekmeulen
Lars Steenbekkers
Lars Steenbekkers
Rombout van de Steen
John Bakker
Daan Snijers
Luuk Bakker
Hans van de Bogaard
Paul Brekelmans
Jorick van Groeningen
Luuk Steenbekkers
Dennis van Mook
Bart de Leeuw
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De volgende wedstrijden van DSC

DE HISTORIE
Tegen Alem is in competitieverband sinds 2000 nu 8 keer gespeeld. 2 keer zijn wedstrijden uitgevallen in de Corona periode
(seizoen 2020-2021). Nu dus de 9e wedstrijd. In totaal won Alem 1 keer (vorig seizoen in Kerkdriel). DSC maakte dat goed in
de 2e wedstrijd dat seizoen in Alem door in de slotfase nog 2 keer te scoren (Bas Vos) en kwam daarmee op 5 overwinningen.
Ook werd er 2 maal gelijk gespeeld (seizoen 2017-18). Op basis van deze resultaten is DSC licht favoriet. We zijn 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 EVVC is Bjorn Steenbekkers tot Man of the Match
benoemd. Deze week is deze belangrijke taak toebedeeld aan Mireille van Koolwijk .

