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PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 4 december 2022.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD

Vandaag  speelt DSC, 3
e
 in de ranglijst, haar 10

e
 wedstrijd van het seizoen 2022-‘23 tegen SBC uit Son en Breugel, welke  op de 7

e
  

plaats in de competitie staat. De stand na 9 wedstrijden laat aftekening zien van de krachtsverhoudingen in de competitie. Er is een 

smalle kopgroep een brede middenmoot met DSC en SBC en al een staartgroep. Deze wedstrijd wordt gespeeld voor de 2
e
 periode 

die DSC gestart is met een nederlaag tegen Margriet.  SBC won vorige week van Vorstenbossche Boys die daar door uiteindelijk 

hekkensluiter bleken te zijn geworden. SBC, toch wel een grote onbekende in deze competitie is daardoor goed gestart in de 2
e
  

periode. We zijn zeer benieuwd wat beide ploegen vandaag kunnen laten zien. De wedstrijd staat onder leiding van de heer P. 

Tirions.  Hij wordt geassisteerd door Dave Versteeg en Erit van Fulpen.

Steun DSC en moedig ze aan !  We wensen u vandaag weer veel kijkplezier. 
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PUPIL van de WEEK Gesponsord door:      en 

Deze wedstrijd is Isabella van der Heijden Pupil van de Week. Isabella is 9 jaar oud en speelt in Mo9-1. De begeleiding 

van het team bestaat uit Wim van den Oord. Het is het 1
e
 seizoen dat Isabella bij DSC speelt. Zij speelt in het team 

meestal op wisselende posities. Ze is rechtsbenig en is altijd zeer gedisciplineerd in haar spel. In het team is ze 

onopvallend aanwezig en probeert vanzelfsprekend altijd op de trainingen en bij de wedstrijden te zijn. Het leukste aan 

voetballen vindt ze wedstrijden spelen, penalty’s nemen en counteren. Haar ouders komen bij thuiswedstrijden en 

trainingen vaak kijken. Als Isabella niet met voetbal bezig is dan zit ze graag ook op haar paard. De favoriete club van 

Isabella zijn Ajax en Feijenoord !  Het mooiste tenue vindt ze dat van Feijenoord. Op school heeft Isabella graag 

rekenen, met taal beleefd ze minder plezier. De muzikale voorkeur van Isabella is te horen bij Lil Kleine en haar 

favoriete eten is pizza. Vandaag gaat Isabella proberen om tegen de keeper van SBC te scoren. Haar ouders, zullen er 

vast zijn om Isabella hierbij aan te moedigen. We hopen dat Isabella 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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Geran Vogel 
Projectservice

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 .



 DE STAF
Trainer Robin Verheijden Trainer Wouter Huberts

Begeleiding Patrick Theuwis Begeleiding Albert Raaijmakers

Johan Vos Maurice van Kemenade

Mark Brekelmans

Verzorger Jack Ackermans Verzorger -

Keeperstrainer Martijn van Strien Keeperstrainer -

DE SELECTIES
Roy van Beurden A Joep van der Heijden A
Jos van Mook K Sem van de Vijver K 
Bjorn Steenbekkers Dittger Aarsen 

Leon van Heel Bas Crijnen

Gerd-Jan Hooijmans Sander Egmond 

Mathijs Maas Joost van Heck

Tim Coset Jorg van der Heijde

Frank Kaufmann Stan Leenders

Milo van Osch Rob Kapteijns

Wessel Theuwis Joren Koeter

Geert van Herwijnen Koen van de Pasch

Bram Zweers Joey Riem

Bas Glorius Stein Snijders

Quincy de Kleijn Laslo Vonk

Nick Brouwers Thijs Veraart

Nick van Uitert 

Jordy Grandia RK

De volgende wedstrijden van DSC 

DE HISTORIE

Tegen SBC is in competitieverband slechts 1 seizoen eerder gespeeld en wel in seizoen 1963-64 . In de 4
e
 klasse KNVB werd 

DSC kampioen (20-29) en SBC eindigde op de 7
e
 plaats (20-18). 1 onderlinge uitslag is daarvan bekend, namelijk van de 

uitwedstrijd bij SBC, de laatste wedstrijd van het seizoen, die SBC lang leidde met 2-0 , maar waar DSC middels doelpunten 

van Henk van Houten en Michel Fliervoet als nog door het gelijk spel het kampioenschap veilig stelde. Het was het 1
e
 van 5 

succesvolle seizoenen onder leiding van trainer en oud-international Cor Huybrechts. De andere uitslag is helaas niet 

teruggevonden. Dit wordt dus het 2
e
 seizoen dat de verenigingen elkaar officieel treffen 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 Nooit gedacht is Jos van Mook tot Man of the Match 

benoemd. Deze week is deze belangrijke taak toebedeeld aan Riet van der Meijden van Vrouwerf.

 

Let op aanvang 14u !!



            


