HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC

DE HISTORIE
DSC speelde in seizoen 1993-94 en van 2005-10 tegen BZS in competitieverband. Ook in bekerverband werd er in seizoen
2001—2 gespeeld. Inmiddels heeft het eerste treffen tussen beide clubs in deze competitie tot een blamerend verlies geleid
waardoor het toen op de laatste plaats belande. In de tot dusver gespeelde 12 officiële wedstrijden wist DSC 9 wedstrijden te
winnen, werd er 2 keer gespeeld en werd er 1 keer verloren en wel dus dit seizoen ! Op basis van de historie heeft DSC meer
kansen op een overwinning, maar ondank die positieve balans was de uitwedstrijd toch voor BZS. We zijn daarom benieuwd
wie vandaag de geschiedenis positief gaat beïnvloeden, want resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor het heden.…
We wensen u een prettige wedstrijd !

DE STAND

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 1 april 2018.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC tegen BZS in haar 17e wedstrijd van de 4e klasse E Zuid 1. DSC, nu 8e, is na het verlies tegen Theole 1 plaatsje
gezakt op de ranglijst. BZS, nu 14e en laatste met 1 wedstrijd meer speelde vorige week thuis tegen Den Dungen en verloor in de
allerlaatste minuut. Eerder dit seizoen in Beusichem verspeelde DSC een 0-1 voorsprong in de eerste de beste tegenaanval en kwam
daarna niet meer in de wedstrijd en verloor uiteindelijk troosteloos met 3-1. DSC heeft zich gelukkig sinds toen verbeterd maar BZS
is in de onderste regionen blijven hangen. Beide teams zullen zich willen verbeteren op de ranglijst. We zijn benieuwd hoe deze
wedstrijd gaat verlopen. De wedstrijd staat onder leiding staat van de heer R. Heinen. Hij wordt geassisteerd door de Mari van der
Kammen en Gertjan Boon.
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 week, bij de 17e wedstrijd van het seizoen is Lars van den Heuvel Pupil van de Week. Lars is 7 jaar en speelt bij JO8-1. Zijn
trainers en leiders zijn Rene de Graauw, Erik van Leeuwen, Arno van der Laar en Adrian Piels. Lars speelt nu voor het 2e seizoen bij
DSC. Lars is een rechtsbenige speler die de hele linker flank bespeelt voor het team. Hij kan goed schieten en werkt aan zijn
balaanname. Hij is altijd rustig maar zeer gemotiveerd aanwezig. Lars is altijd met plezier op de training. Hij is fan van PSV en vind
het uittenue van PSV het mooiste. Op school heeft Lars het liefst gymnastiek en rekenen. Hij besteed liever veel minder tijd aan
schrijven. Het lekkerste eten vindt hij wortelstamp en zijn favoriete muziek is van Jaman. Bij DSC voetballen ook zijn neefjes Roy en
Mike van Namen. Als Lars een wedstrijd speelt dan komen opa en oma, zijn ouders bijna altijd kijken. We zijn benieuwd of ze
vandaag ook naar Lars komen kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van BZS. We wensen Lars 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
Begeleiding

Arian Meeuwsen
Patrick Theuwis
Johan Vos
Jack Ackermans
Ad Schippers

Verzorger
Keeperstrainer

Trainer
Begeleiding

Jacob van Zanten
Alex van der Linden
Gerwin van Beusichem
Ralph Delpeut

Verzorger
Keeperstrainer
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Ton Burg
Tom van Geffen
Leon van Heel
Joost van Engelen
Dorus Piels
Damian van Herwijnen
Frank Kaufmann
Martijn Veldhuis
Emiel van Dalen
Mark Hooijmans
Brent van Herwijnen
Bas Vos
Menno van de Griendt
Tim Coset
Mahmut Muharemovic

A
K

Lesley Cleven

RK

Jeroen van Ringelenstein A
Teun van Zuilen
K
Damei Andringa
Tom Beenen
Damien van Duijn
Dirk van Eck
Max van Lienden
Martijn Ehlhart
Julian Goyet
Lars Mulder
Youssef Ramdani
Twan Regtien
Ties van de Kar
Kelvin van Zetten
Jory van Zanten
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 Antoon Vogel de belangrijke taak de ‘man of the match’ te kiezen.
De laatste keer is Mahmut Muharemovic gekozen in de competitiewedstrijd tegen Beesd.

De eerst volgende wedstrijden
Donderdag 5 april

SCI

19:45
competitie

DSC

08 APR

CHC sv

14:30
competitie

DSC

15 APR

DSC

14:30
competitie

GVV

22 APR

DSC

14:30
competitie

RKTVC

