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LOTERIJ 
 Gesponsord door: 

en  
Tijdens de rust trekt de Pupil van de Week de winnende loten voor 1x een  boodschappentas 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. 

 

 
 

 
 

 
 

 



PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 26 januari 2020. 

      
 

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  
  
Vandaag speelt DSC haar 13e wedstrijd van het seizoen 2019-‘20 tegen BVV  dat 14e en dus laatste staat in de 3e klasse C van  Zuid 
1. DSC, heeft juist voor de feestdagen een verdiende overwinning uit bij Baardwijk behaald met 1-5 en heeft zo een fijne 
jaarwisseling beleefd. BVV verloor thuis van ODC en heeft de winterstop kunnen gebruiken om te werken aan verbetering. De 
oefencampagne naar deze wedstrijd toe resulteerde voor beide ploegen in nederlagen. Ook voor beide geld dat in de winter een 
aantal geblesseerden weer aansloten. Beide ploegen zullen positief in het 2e deel van de competitie willen starten en dus kan van 
onderschatting in deze wedstrijd dus zeker geen sprake zijn ! De wedstrijd die gespeeld wordt voor de 2e periode en staat onder 
leiding van de heer A. de Vaan. Hij wordt geassisteerd door de M. van der Kammen en T. Maas. 
Steun DSC en moedig ze aan !  We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.  
 

Vandaag starten we met 1 minuut stilte om de overleden Lion Hooijmans en Hans Daams te herdenken ! 
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Uw juridische partner in business 
www.vissers-advocatuur.nl 

 
DE HISTORIE 

 
De wedstrijdhistorie tussen beide verenigingen is kort. Nog nooit speelde DSC en BVV tegen elkaar in competitieverband. Wel 
werd er in de nacompetitie tegen elkaar gespeeld , DSC voor promotie naar de 2e klasse en BVV voor behoud van die klasse. 
Dat was in seizoen  2010-11. BVV won thuis ruim met 5-2, terwijl DSC thuis met 2-1 won en daardoor niet door kon in de 
nacompetitie. BVV behield toen haar competitie uiteindelijk. Op basis van deze balans is er een klein voordeel voor BVV, maar 
resultaten uit het verleden …………………………………We zijn benieuwd wie de geschiedenis vandaag positief gaat beïnvloeden ! 
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PUPIL van de WEEK 

Gesponsord door: 

    en     
 

Deze week, bij de 13e wedstrijd van het seizoen is Rik Vogel Pupil van de Week. Rik is 9 jaar en speelt bij JO9-1. De trainers en 
leiders zijn Martijn van Eeuwijk, Pascal Mulder en zijn vader Petro Vogel die hij vaak pest. Rik speelt nu voor het 3e seizoen bij DSC. 
Hij is een fanatieke rechtsbenige middenvelder en ook verdediger die scoort. Rik is tactisch goed waardoor de tegenstander het 
altijsd lastig heeft, aanvallend 1 op 1 wordt aangewerkt om nog beter te worden. Rik is natuurlijk altijd op alle trainingen aanwezig. 
In het team is hij gezellig aanwezig Rik is fan van Feijenoord  en vindt het tenue van Feijenoord  het allermooiste. Op school 
vermaakt Rik zich altijd goed met rekenen en met taal niet zo. Graag eet hij frikandellen. Muziek is luistert hij op Youtube of op TV.  
Als Rik  een wedstrijd speelt dan komen zijn ouders altijd kijken. We zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Rik komen kijken om te 
zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van BVV.  We wensen Rik 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 ! 
 

 
 
 



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  Hoofdsponsor Theo Grandia  de belangrijke  taak de ‘man of the match’  te kiezen. 
De laatste keer is Christian Broekmeulen  gekozen in de competitiewedstrijd tegen Trinitas.  
 

       
 

DE STAF 
Trainer   Roland Timmermans   Trainer   Peter Burg 
Begeleiding  Patrick Theuwis     Begeleiding  Hendrie Burg 

Johan Vos       Arthur Hoyer 
        Toon Thomassen 

Verzorger  Jack Ackermans    Verzorger  Theo de Reuver 
Keeperstrainer  Martijn van Strien    Keeperstrainer  Edwin Verdonk 
                 

DE SELECTIES 
o Ton Burg  A     Fahd Bouchti A K    
o Tom van Geffen  K     Johnny de Nies     
o Leon van Heel       Dylano Dekker 
o Frank Kaufmann       Marrhew Maas 
o Bas Vos        Halim Daoudi 
o Mark Hooijmans       Giovanni Maas  
o Menno van de Griendt      Anthony van Hassel 
o Martijn Veldhuis       Daniel Kengawe 
o Christian Broekmeulen      Wesley Hamminga 
o Roy van Beurden       Frenzo de Brouwer 
o Jordy de Wit       Ilias Sadqi 
o Tim Coset       Dani Pennings 
o Leon van Heel       Peter Noijen 
o Speler ntb       Newien Ramlal 
o Speler ntb       Youssef Alaoui 
o          Ricky Brok     
o Jordy Grandia RK      Jordi Ebabani   

Paulo Figueiredo 
Melvin van Geenen 
Jeremy van Gulik 

  
UITSLAGEN VORIGE SPEELRONDE en PROGRAMMA DEZE WEEK 
 

  
 

De eerst volgende wedstrijden     

 
DVG  

02 FEB
14.30 u  

DSC  

 
DSC  

09 FEB
14.30 u  

Nieuwkuijk     
 


