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PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 28 april 2019. 
 

                                                                            
 

 

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  
  

Oorspronkelijk stond deze wedstrijd als 10e gepland op 10 december 2018. Helaas kwam scheidsrechter Verhagen niet opdagen en 
ontstond er toch nog een gezellig feestje in het clubhuis. Vandaag speelt DSC, nu 1e toen 2e op de ranglijst,  haar 23e wedstrijd van 
het seizoen 2018-19 tegen Alem  dat toen 5e en nu 6e staat in de 4e klasse E Zuid 1. Wel heeft Alem 1 wedstrijd minder gespeeld die 
ze 5 mei gaat inhalen tegen OSC’45.  DSC heeft in het Paasweekend 2x tegen RKKSV gespeeld en verloor zaterdag teleurstellend 2 
punten, maar herstelde zich in de thuiswedstrijd. Maliskamp won 2x  van OSC’45 en liep dus iets in.  Alem speelde uit gelijk tegen 
Buren (waardoor DSc de 2e periodetitel niet meer kon ontgaan) en verloor uit bij Jan van Arckel. Vandaag dus de ‘Maasderby’ in 
Kerkdriel die 2 weken geleden in Alem in een zuinige 0-1 voor DSC eindigde. Een uitoverwinning in Alem was lang geleden, maar dat 
geld ook voor de thuisoverwinning ! Beide teams zullen moeten winnen om nog voor de prijzen te kunnen gaan dus is er voldoende 
om de mouwen op te stropen. De wedstrijd vandaag staat onder leiding staat van de heer Drost. 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.  
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Uw juridische partner in business 
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DE HISTORIE 

 
Sinds vorig seizoen (2017-’18) bestaat de derby weer! Het leverde 3 spannende en goed bezochte wedstrijden waarvan er 2 
gelijk eindigden en dit seizoen 1x winst voor DSC opleverde. Daarvoor speelden beide teams tegen elkaar in de 4e klasse in 
seizoen 2001-02 DSC won toen uit en thuis. 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 4 jaar weer door DSC VE1 
en Alem 4 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 ! 



BUSINESSCLUB 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Uw juridische partner in business 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

 

  

 

PUPIL van de WEEK 
 

Gesponsord door: 

    en   
 

Deze week, bij de 23e wedstrijd van het seizoen is Mick van de Laar Pupil van de Week. Mick is 8 jaar en speelt bij JO9-1. De trainers 
en leiders zijn Jan te Voert, Adrian Piels, Erik van Leeuwen en vader Arno van de Laar. Mick speelt nu voor het 4e seizoen bij DSC. Hij 
is een rechtsbenige middenvelder met goede duelkracht. Hij werkt aan het verbeteren van zijn baltechniek. Mick is altijd op alle 
trainingen aanwezig en in het  team functioneert hij makkelijk en stelt veel vragen over het spel.  Hij beleeft veel plezier aan alle 
onderdelen van het voetbal. Hij is fan van PSV en vind het tenue van PSV het mooiste. Op school vermaakt Mick zich altijd goed met 
gymnastiek, maar met taal niet zo. Graag eet hij vlees. Zijn favoriete muziek is die van Broederliefde.  Als Mick een wedstrijd speelt 
dan komen  zijn ouders en opa en oma altijd kijken.  We zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Mick komen kijken om te zien hoe hij 
gaat proberen te scoren tegen de keeper van Alem.  We wensen Mick 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   Roland Timmermans   Trainer   Peter Burg 
Begeleiding  Patrick Theuwis     Begeleiding  Ton Steenbekkers 

Johan Vos            
Verzorger  Jack Ackermans    Verzorger  Wim Steenbekkers 
Keeperstrainer  Martijn van Strien    Keeperstrainer  Joost Stoof 
                 

DE SELECTIES 
o Ton Burg  A     Bart van Lent  A    
o Tom van Geffen  K     Bouke Steenbekkers K  
o Leon van Heel       John Bakker 
o Frank Kaufmann       Jens Steenbekkers 
o Bas Vos        Lars Steenbekkers Lz 
o Damian van Herwijnen      Nick de Leeuw  
o Menno van de Griendt      Luuk Steenbekkers  
o Martijn Veldhuis       Mart van Boxtel 
o Emiel van Dalen       Tom Loobeek 
o Mark Hooijmans       Jorick van Groeningen 
o Christian Broekmeulen      Hans van den Boogaard 
o Dorus Piels       Lars Steenbekkers Wz 
o Tim Essing       Jeffrey Kollenburg 
o Tommie de Vaan       Kevin Broekmeulen 
o Gerd-Jan Hooijmans      Dennis van Mook 
o Brent van Herwijnen      Job Steenbekkers   
o Tim Coset   
o Lesley Cleven RK      Daav van Mil  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 trouwe 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  Jos de Cocq van Delwijnen  de belangrijke  taak de ‘man of the match’  te kiezen. 
De laatste keer is Christian Broekmeulen   gekozen in de competitiewedstrijd tegen RKKSV.  
 

De eerst volgende wedstrijden 

 
Buren 

12 MEI  
14.00 uur  

DSC    

 
DSC 

19 MEI  
14.30 uur  

GVV       

 
Teisterbanders 

26 MEI  
14.30 uur  

DSC 

 


