
 HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC 
 

 
 

DE HISTORIE 
 

De laatste keer dat beide teams elkaar tegen kwamen was in de 4e klasse in seizoen 2001-02. Thuis won DSC met 2-1 en 
uit met 0-1. In seizoen 2005-06 won DSC ook thuis met 3-1 voor de beker. Meer officiële wedstrijden waren er de 
afgelopen jaren niet.  Daarvoor zeker wel maar helaas hebben we de uitslagen daar niet van. Ook werd er voor de Alemse 
kermis meerdere keren tegen elkaar gespeeld, een traditie die de laatste 3 jaar weer door VE1 is opgepakt. We zijn 
benieuwd wie vandaag de geschiedenis positief gaat beïnvloeden, want resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor 
het heden ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
We wensen u een prettige en sportieve wedstrijd ! 
 

DE STAND 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 5 november 2017. 
 

                                                                         
    

 

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  
  

Vandaag speelt DSC tegen Alem in de 9e wedstrijd van de 4e klasse E Zuid 1.  DSC, nu 14e, is na de teleurstellende nederlaag 
tegen BZS  afgezakt naar de laatste plaats. Alem, nu 1e, won vorige week thuis  tegen RKTVC en behaalde door het gelijk spel 
van CHC verassend de 1e periode.. Een prachtige beloning voor een goed 1e deel van de competitie.  Felicitaties aan Alem zijn 
hier dan ook op zijn plaats!  Ondanks dat de derby  al lang niet meer is gespeeld kennen veel spelers elkaar goed en hebben 
meerdere spelers hun historie bij  beide clubs. Zomers wordt er vaak zelfs samen getraind. Toch is een derby een wedstrijd op 
zich maar natuurlijk ook een competitiewedstrijd waarin Alem haar positie zal willen verstevigen en DSC van de laatste plek af wil  
komen. We zijn benieuwd hoe deze bijzondere wedstrijd gaat verlopen. De wedstrijd staat onder leiding staat van de heer  
R. Nelemans. Hij wordt geassisteerd door de Mari van der Kammen en Niels Steenbekkers. 
Steun DSC en moedig ze aan !  We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.  

 

HOOFDSPONSOREN vv DSC 
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www.ergodirect.nl 

 

 
Uw juridische partner in business 
www.vissers-advocatuur.nl 



BUSINESSCLUB 

 
 

 

 
  

 

 
 

Uw juridische partner in business 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

 
PUPIL van de WEEK 

Gesponsord door: 

    en   
 

Deze week, bij de 9e wedstrijd van het seizoen is Jan Pompen Pupil van de Week. Jan is 7 jaar en speelt bij JO9-2.  Zijn trainers 
en leiders zijn Dave van Grinsven, Arjan Baggerman en Mark Willemen.  Jan speelt nu voor het 5e seizoen bij DSC want op zijn 3e 
begon hij al! Jan  speelt op het middenveld voor het team. Hij heeft altijd veel inzet en veel plezier, zeker als hij ook doelpunten 
maakt. Jan is rechtsbenig en wil zich nog verbeteren in balbehandeling. Jan is altijd op de training en gaat goed om met zijn 
teamgenoten. Hij is fan van Ajax en vind het tenue van Barcelona het mooiste. Op school heeft Jan het liefst gymnastiek. Ook 
doet Jan aan ‘Free running’. Hij besteed liever veel minder tijd aan taal. Het lekkerste eten vindt hij friet en zijn favoriete muziek 
is muziek van Boef.  Jan  heeft veel familie bij DSC spelen. Onder andere vader Hans, oom Karel, broer Mats en zus Lov en 
natuurlijk de neefjes  Kay, Dean en Sem.  Als Jan een wedstrijd speelt dan komen  veel familieleden kijken.  We zijn benieuwd of 
ze vandaag ook naar Jan komen kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van Alem.  Jan heeft 
aangegeven dat hij heeeeeeeeel erg blij is dat hij Pupil van de Week mag zijn. We wensen Jan veel succes en een mooie middag 
als Pupil van de Week en hopen dat hij nog heel veel jaren met plezier bij DSC zal voetballen ! 
 

LOTERIJ 
 Gesponsord door: 

en  
Tijdens de rust trekt de Pupil van de Week de winnende loten voor 2x een  supermarktbon en 1 x de fruitmand  
De loten (3 voor € 1) kunt u voor de wedstrijd bij de ingang kopen. 
Na de wedstrijd kunnen de prijzen afgehaald worden in de Hoofdbestuurskamer. 



                 
DE STAF 

Trainer   Arian Meeuwsen    Trainer   Piet Saaman 
Leider   -     Leider   Ton Steenbekkers 
Grensrechter  Mari van der Kammen   Grensrechter  Niels Steenbekkers 
Verzorger  Jack Ackermans    Verzorger  Wim Steenbekkers 
Ass Trainer  Patrick Theuwis    Ass Trainer  - 
Keeperstrainer  Ad Schippers    Keeperstrainer  - 
         

DE SELECTIES 
 

o Ton Burg  A     Chris van Eldik   A   
o Tom van Geffen  K     Daav van Mil   K  
o Leon van Heel       Mart van Boxtel 
o Frank Kaufmann       Kevin Broekmeulen 
o Mathijs Maas       Hans van den Boogaard  
o Corne de Zeeuw       Koen van Kessel  
o Damian van Herwijnen      Martijn Leerintveld 
o Martijn Veldhuis       Tim Leerintveld 
o Emiel van Dalen       Bart van Lent 
o Mark Hooijmans       Dennis van Mook 
o Menno van de Griendt      Roy Muller 
o Bas Vos        Jens Steenbekkers 
o Mats Hooijmans       Lars Steenbekkers 
o Mathijn van Kessel      Luuk Steenbekkers 
o Joost van Engelen      Mats Steenbekkers 
o Mahmut Muharemovic      Lars Steenbekkers 
o         Hidde Kollenburg 
o                                                                                                      Mees van Mil 
o         Joost Stoof  RK 
o Berjelle van Namen  RK     Bart de Leeuw  RK 

  

UITSLAGEN VORIGE SPEELRONDE en PROGRAMMA DEZE WEEK 
 

 
 

De meest verdienstelijke speler van de wedstrijd! 
 
Na de wedstrijd wordt de keuze van een supporter bekend gemaakt  welke DSC speler vandaag het meest verdienstelijk is 
geweest voor het team. Elke thuiswedstrijd is dat telkens een wisselende DSC supporter. Deze  keuze vereeuwigen we zo snel 
mogelijk na de wedstrijd op een foto samen met de Pupil van de Week. Deze foto  plaatsen we ook op de website.  Deze week 
heeft  Chris Hooijmans  de belangrijke  taak de ‘man of the match’  te kiezen. 
De laatste keer is Bas Vos  gekozen in de competitiewedstrijd tegen Theole. (helaas is door een misverstand de keuze in de 
wedstrijd tegen Teisterbanders niet gemaakt). 
 

De  eerst volgende wedstrijden 
 

 

 

 

RKTVC 

03 DEC 

14:30 

competitie
 

 

DSC 
 

 

DSC 

10 DEC 

14:30 

competitie
 

 

SCR 
 

 

MEC 07 

17 DEC 

14:00 

competitie
 

 

DSC 
Na 17 dec volgt de winterstop 
Op 28 januari volgt dan de 1e wedstrijd weer uit tegen GVV, aanvang 14.30 uur. 


