HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC

PUPIL van de WEEK
Het tenue van de Pupil van de Week wordt gesponsord door
Blazej Tetera is bij deze 11e wedstrijd van het seizoen Pupil van de Week. Blazej is 7 jaar oud en speelt in F2. Blazej speelt nu
voor het 2e seizoen bij DSC. De trainer/leiders zijn Jeroen van Grinsven, Wim van Hezik en Hans Pompen. Blazej is een keeper
met een sterk lichaam en goede reflexen! Uittrappen is een punt waar aan nog gewerkt wordt. Blazej is natuurlijk altijd op de
trainingen en is een leergierig teamlid die altijd perfectie nastreeft. Blazej is fan van Bayern Munchen en heeft op school
graag rekenen en vind taal het minst leuke vak. Het thuistenue van Bayern Munchen vindt Blazej het mooiste. Blazej eet
graag frietjes met frikandel en luistert graag naar muziek van Andre Hazes. Naast voetbal beoefent Blazej ook karate. Als
Blazej voor DSC moet spelen komen zijn ouders en opa en oma ook altijd kijken. Vandaag zullen ze er vast ook zijn om te
zien of Blazej gaat scoren tegen de keeper van CHC. We wensen Blazej 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 13 december 2015.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC tegen CHC de 12e wedstrijd van het seizoen. DSC speelde de afgelopen week een zware
wedstrijd bij Boxtel omdat het na de 0-1 niet de kansen die DSC kreeg afmaakte en zo de tegenstander hoop hield.
Nipt werden de punten toch mee naar huis genomen door in de slotfase wel een doelpunt te scoren. CHC won uit bij
Vlijmense Boys met het kleinste verschil en staat stevig in de middenmoot. Volgens de wedstrijdverslagen en pers
speelt CHC verzorgd en goed voetbal met een sterke as die ook veel scoort. DSC is door de nederlaag van Emplina op
1 verliespunt van hen gekomen samen met RKJVV. Wil DSC na de winter mee doen in de top van deze klasse dan kan
daar voor vandaag en volgende week tegen TGG de basis worden gelegd. De laatste wedstrijd tussen beide
verenigingen op dit nivo werd gespeeld in seizoen 2012-13 en eindigde in Kerkdriel in 0-1 overwinning voor CHC.
We verwachten een spannende wedstrijd!
De wedstrijd staat onder leiding staat van de heer C.J.M. Dirkx.
Steun DSC en moedig ze aan! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.
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Overzicht wedstrijden vv DSC Competitie 2015-2016 Zuid 1 3e klasse C
Dat
1312
2012

Thuis

Uit

1

X

2

DSC

- CHC sv

37% 24%39%

TGG

- DSC

12% 16%72%

24-1

DSC

- Zwaluw VFC

55% 22%23%

31-1

Emplina

- DSC

48% 24%28%

14-2

DSC

- Den Dungen

58% 22%20%

21-2

RKJVV

- DSC

60% 21%19%

6-3

DSC

- Nieuwkuijk

64% 20%16%

20-3

DSC

- Sint Michielsgestel

56% 22%22%

3-4

BMC

- DSC

25% 24%51%

10-4

DSC

- TGG

68% 19%13%

24-4

CHC sv

- DSC

37% 24%39%

1-5

Haarsteeg

- DSC

36% 24%40%

8-5

DSC

- Boxtel

72% 18%10%

16-5

Vlijmense Boys

- DSC

Dit seizoen spelen alle verenigingen om 14.30 uur hun thuiswedstrijden (en dus uit ook ;) !

Kies de speler van de wedstrijd !
Graag nodigen we u uit om na de wedstrijd uw keuze kenbaar te maken van welke DSC speler u vindt dat deze
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 5e keer koos u Kevin Verbeek in de wedstrijd tegen Vlijmense Boys !

DE STAF
Trainer
Leider(s)

John Laponder
Willie Broekmeulen
Mark Brekelmans
Grensrechter Henk de Weerd
Verzorger
Jack Ackermans
Ass Trainer
Patrick Theuwis
Diverse
Tonny van den Bos
Keeperstrainer Arjan Baggerman

Trainer
Leider

Henry van der Linden
Gerard van Doorn

Grensrechter
Verzorger
Ass Trainer
Bennie van de Werven
Materiaalman
Keeperstrainer
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Bas Vos
A
Tom van Geffen K
Emiel van Dalen
Jeroen de Groot
Mark Hooijmans
Joery Keizer
Tommie de Vaan
Martijn Ackermans
Kevin Broekmeulen
Matthijs Maas
Karim Kaaouass
Tim Piels
Martijn Veldhuis
Mathijn van Kessel
Freek Boeren
Ton Burg

Emiel Schippers

Vladomir Petrovic
Coen Burg
K
Kevin Kuiper
Yunus Salihoglu
Daniel Gonzalves Docal
Yunus Cetinkaya
Jasper van Haaster
Michou Hombergen
Walid Johri
Robert Janssen
Jalal Boujamaa
Samir Johri
Jordi Ebabani
Emre Cetinkaya
Yassin Haddii

Jeffrey Kappe
Filip Anisic
Moushine Hamria
Havrettin Erdekan

RK

DE STAND in COMPETITIE en PERIODE

DE HISTORIE
DSC speelt nu de 11e wedstrijd tegen CHC sinds seizoen 2001-02. Daar voor speelde de verenigingen onder de
namen Concordia en Hertogstad tegen DSC. In totaal werd er 3 seizoenen in de 4e klasse gestreden en nu ook
voor het 3e seizoen in een competitie in de 3e klasse. Tot nu toe won CHC 6 wedstrijden en werd er 3 keer
gelijk gespeeld. Dus won DSC slechts 1 duel. In het laatste seizoen 2012-13 werd door DSC in Kerkdriel
verloren met 0-1. Het totaalbeeld toont dat CHC veel vaker wint en dus historisch het meeste kans heeft. 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 !

