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PUPIL van de WEEK
Het tenue van de Pupil van de Week wordt gesponsord door
Lars van Asselt is bij deze 25e wedstrijd van het seizoen Pupil van de Week. Lars is 8 jaar oud en speelt in F7. Lars speelt nu
voor het 1e seizoen bij DSC. De trainer / leiders zijn Tini Vogel en Ton van Oers. Lars is een rechtsbenige middenvelder die
altijd hard werkt voor zijn team en altijd wil winnen. Elke training werkt Lars aan de ontwikkeling van zijn linker been om echt
‘2-benig’ te worden. Lars is natuurlijk (bijna) altijd op de trainingen. Lars is fan van Ajax en Barcelona en heeft op school
graag rekenen en sport. Handvaardigheid en knutselen vindt Lars geen leuke vakken. Het tenue van FC Barcelona vindt Lars
het mooiste. Lars eet graag frietjes met kip nuggets en luistert graag naar muziek van het junior songfestival en Ralf
Mackenbach. Lars praat het liefst de hele dag en bij voorkeur over voetbal en tegen iedereen die het maar horen wil! Als Lars
moet spelen komt zijn vader ook altijd kijken. Vandaag zal hij er vast ook zijn om te zien of Lars gaat scoren tegen de keeper
van Boxtel. We wensen Lars vandaag een hele fijne dag toe als Pupil van de Week en hopen dat hij nog vele jaren met plezier
bij DSC zal spelen.

LOTERIJ

De prijzen worden gesponsord door

en

Tijdens de rust trekt de Pupil van de Week de winnende loten voor 2 x 1 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.

UITSLAGEN van vorige en PROGRAMMA van deze speeldag

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 8 mei 2016.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC (3e) tegen Boxtel (13e) de 25e wedstrijd van het seizoen. DSC speelde vorige week een
wisselvallige wedstrijd en benadeelde zich zelf met het gelijk spel. Een goede opening met vele goede maar gemiste
kansen werden bestraft door een dekkingsfout bij een corner. Het spel zakte weg. Na rust werd dit goed hersteld met
een prachtig doelpunt uit een vrije trap van Bas maar de overige goede kansen werden weer niet benut! Boxtel liet
kostbare punten liggen tegen concurrent Zwaluw VFC, waardoor de strijd om klasse behoud enorm spannend blijft.
Beide teams spelen vandaag weer een uiterst belangrijke wedstrijd gezien de posities op de ranglijst. De laatste
wedstrijd tussen beide verenigingen eerder dit seizoen werd een overwinning voor DSC. Indien DSC wint vandaag
dan is de 3e plaats in de ranglijst zeker en is het spelen van nacompetitie een feit! Een duidelijk doel dus. Gezien de
1e wedstrijd kan en mag er geen onderschatting van de tegenstander zijn bij DSC, ook al staat Boxtel op een
onverwacht lage klassering. We verwachten daarom een spannende wedstrijd! De wedstrijd staat onder leiding van
de heer de Loos. Steun DSC en moedig ze aan! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.

In verband met het overlijden van onze trouwe supporter Piet Quivooij starten we de wedstrijd met 1 minuut stilte om hem te
gedenken.
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Laatste speelronde Competitie 2015-2016 Zuid 1 3e klasse C

DE HISTORIE
DSC speelde 29 jaar geleden voor het eerst in competitieverband tegen Boxtel in de 3e klasse (seizoen 1986-87). DSC
won dat seizoen 2 keer. In seizoen 1991-92 troffen beide verenigingen elkaar in de competitie in de 4e klasse. Toen
won Boxtel beide wedstrijden. Ook in seizoen 2000-01 speelden beide teams in de 4e klasse. DSC won 1 maal en er
volgde nog een gelijk spel. Sinds 2012-13 treffen de clubs elkaar weer in de derde klasse. Dat jaar wonnen DSC en
Boxtel beide hun thuiswedstrijd. Vorig seizoen won elke club haar thuiswedstrijd. Dit seizoen won DSC uit in de
slotminuten van de wedstrijd. In totaal zijn er dus 13 wedstrijden gespeeld waarvan DSC er 8 won, Boxtel 4 en 1
gelijk spel. Historisch gezien zijn de resultaten van DSC iets beter. 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 wedstrijd!
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Henri van de Braak
Jack Didderiens
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Verzorger
Ass Trainer
Keeperstrainer

Henk de Weerd
Jack Ackermans
Patrick Theuwis
Arjan Baggerman

Grensrechter Ronald Vogels
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Bas Vos
A
Tom van Geffen K
Koen van Kessel
Jeroen de Groot
Mathijs Maas
Joery Keizer
Emiel van Dalen
Tommie de Vaan
Kevin Broekmeulen
Freek Boeren
Karim Kaaouass
Mathijn van Kessel
Martijn Veldhuis
Mark Hooijmans
Ton Burg
Jos van Mook
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Robert van Boxtel
Tommy Verhagen
Tim vd Hooven
Maikel Scheutjens
Marsudi Bounin
Robbie van de Burgt
Anwar Lafhailat
Haike van Heesch
Fouad Ezzahraoui
Jari Klijmij
Rick van Lier
Maarten van Breugel
Ramon de Laat
Djuric Doran
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DE COMPETITIESTAND

Kies de speler van de wedstrijd !
Graag nodigen we u uit om na de wedstrijd uw keuze kenbaar te maken welke DSC speler vandaag het meest
verdienstelijk is geweest voor het team. We verzoeken u de speler aan te kruisen en uw wedstrijdblaadje bij
Chris Janssen of Angely van Hooft in te leveren. De speler van uw keuze vereeuwigen we zo snel mogelijk na de
wedstrijd samen met de Pupil van de Week op een foto en zullen deze op de website plaatsen.
De laatste keer koos u Emiel van Dalen in de wedstrijd tegen TGG!

NACOMPETITIE
Indien DSC de nacompetitie haalt zal de 1e wedstrijd in een knock-out ronde thuis gespeeld worden op
zondag 22 mei! De uitwedstrijd zal dan op donderdag 26 mei uit gespeeld worden. Bij een succesvolle
ronde volgt daarna direct een poule wedstrijd thuis op zondag 29 mei. Bij winst wordt dan zondag 5 juni
uit gespeeld. Bij verlies of gelijk spel zal donderdag 2 juni uit gespeeld worden.

