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PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 19 maart 2023. 

      
 

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  
  
Vandaag  speelt DSC, 7e in de ranglijst, haar 16e wedstrijd van het seizoen 2022-‘23 tegen Avanti ’31 uit Schijndel, welke  op de 1e  
plaats in de competitie staat. Na de forse nederlaag van DSC tegen EVVC  is dit wederom een pittige wedstrijd. Avanti won nipt 
(maar verdiend) van SBC en staat daarom nog steeds aan kop al kan het de hete adem van Margriet (op 2 punten) nog steeds 
voelen.  Uit speelde DSC eerder dit seizoen al snel een verloren wedstrijd. We zijn zeer benieuwd wat beide ploegen vandaag kunnen 
laten zien. De wedstrijd staat onder leiding van de heer Y. Talas.  Hij wordt geassisteerd door M. van der Kammen en F. Gevers. 
Steun DSC en moedig ze aan !  We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.  
 

Deze wedstrijd starten we met 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan de onlangs overleden Karel Pompen. 
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PUPIL van de WEEK Gesponsord door:          en    
 
Deze wedstrijd is Dean den Otter Pupil van de Week. Dean is 8 jaar oud en speelt in Jo9-3. De begeleiding van het 
team bestaat uit Wesley van Wassenaar. Het is het 3e seizoen dat Dean bij DSC speelt. Hij speelt in het team als spits. 
Hij is rechtsbenig en kan goed dribbelen. Hij is zeer bewegelijk en snel en geniet ook van de looptrainingen! 
Verdedigend werk probeert Dean nog te verbeteren. Hij is vanzelfsprekend altijd op de trainingen. Zijn broertje Jace, 
ome Tony van den Berg en ome Wim van den Oord spelen ook bij DSC. Zijn ouders en opa en oma komen bij 
thuiswedstrijden vaak kijken. De favoriete club van Dean is PSG.  Het mooiste tenue vindt hij het van PSG en dara 
speelt ook zijn favoriete speler Mbappe. Op school rekent Dean graag, met taal beleefd hij minder plezier. De muzikale 
voorkeur van Dean is de Mbappe song. Zijn favoriete eten is pasta en met name pennes. Vandaag gaat Dean proberen 
om tegen de keeper van Avanti te scoren. Zijn ouders, zullen er vast zijn om Dean hierbij aan te moedigen. We hopen 
dat Dean 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  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   Stephan Hesemans 
Begeleiding  Patrick Theuwis     Begeleiding  Koen van Engeland 

Johan Vos       Piet van Vorstenbosch 
Mark Brekelmans       Jeroen van Helden 
        Jan van Boxtel  

Verzorger  Jack Ackermans    Verzorger  - 
Keeperstrainer  Martijn van Strien    Keeperstrainer  - 
                 

DE SELECTIES 
Roy van Beurden  A     Casper Brus  K    
Jos van Mook  K     Renzo Brus  A  
Bjorn Steenbekkers      Ties van Heertum  
Robin van Heesch      Mees van der Heijden 
Gerd-Jan Hooijmans      Luc van de Hurk  
Nick Brouwers       Robin Schakenraad 
Mathijs Maas       Mauro Brus 
Bas Glorius       Teun Kuijpers 
Milo van Osch       Alejandra Navarro Keeris 
Wessel Theuwis       Toon van der Heijden 
Geert van Herwijnen      Jelle Brus 
Bram Zweers       Ryan van Wanrooij 
Brent van Herwijnen      Roel Kappen 
Quincy de Kleijn       Justin Heukers 
Mike van Namen       Tim Schippers  
Jordy Grandia  RK     Geert van Heeswijk 
        Fabian Koenen 
        Berend Arts 
        Jim Tuunter 
        Jelle Verhoeven 
        Jordy van der Linden 
        Lars van de Graaf  RK   

         

De volgende wedstrijden van DSC  

            
DE HISTORIE 

 
Tegen Avanti ’31  is in competitieverband nog maar weinig gespeeld. In seizoen 2016-17, ook in 3e klasse zuid 2, speelde 
beide ploegen 2x gelijk, telkens 2-2. DSC degradeerde dat seizoen via de nacompetitie en Avanti bereikte net klassebehoud. 
Sinds 2020-21 spelen we weer in dezelfde klasse. Dat seizoen overigens geen enkele wedstrijd als gevolg van Corona 
preventie maatregelen. Vorig seizoen won Avanti nipt thuis en speelde beide ploegen bij DSC gelijk. Dit seizoen was het 
anders , Avanti won ruim en gemakkelijk haar thuiswedstrijd. Op basis van deze korte historie is Avanti favoriet, zeker ook op 
basis van de stand in de ranglijst wel. 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 Schadewijk  is Roy van Beurden tot Man of the Match 

benoemd. Deze week is deze belangrijke taak toebedeeld aan Annie van Namen.  
 
  

              

 

 


