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VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  
  
Vandaag speelt DSC haar 17e wedstrijd van het seizoen 2019-‘20 tegen Fc Engelen  dat 3e staat met 1 punt meer in de 3e klasse C 
van  Zuid 1. DSC heeft afgelopen week een punt tegen Nieuwkuijk behaald na een matige 1e helft op zondag en een energieke 2e 
helft op donderdag die ook zeker tot winst had kunnen leiden als de vele kansen benut zouden zijn. Fc Engelen verloor van Trinitas 
en ook de week ervoor van CHC waardoor de titel niet meer haalbaar lijkt. In de zeer regenachtige uitwedstrijd verloor DSC na een 
goede 1e helft waarin onterecht een doelpunt afgekeurd en het bovenliggende partij was, maar na een kwartier in de 2e helft  had Fc 
Engelen al 2 keer gescoord en werd het  voor hen uiteindelijk nog een makkelijke overwinning. Beide ploegen zullen een positief 
resultaat  willen halen  om de kans op een nacompetitieplaats te houden en dus zal van onderschatting in deze wedstrijd zeker geen 
sprake zijn! De wedstrijd die gespeeld wordt voor de 2e periode en staat onder leiding van de heer M. Schrama. Hij wordt 
geassisteerd door de M. van der Kammen en J. Majiti. Steun DSC en moedig ze aan !  We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.  
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Uw juridische partner in business 
www.vissers-advocatuur.nl 

 

DE HISTORIE 
 

Beide clubs zijn elkaar sinds seizoen 1999-2000 maar af en toe tegen gekomen en dan telkens in de 4e klasse. Ook in de 
seizoenen 2003 tot en met 2007 en nog in 2009-10. Dit seizoen treft men elkaar in de 3e klasse en won FC Engelen thuis.  
Sinds 1999 zijn er officieel  13 wedstrijden in competitieverband gespeeld, waarvan 3 gelijke spelen, 6 overwinningen voor Fc 
Engelen en 4 overwinningen voor DSC. Op basis van deze balans is Fc Engelen licht favoriet. We zijn benieuwd wie de 
geschiedenis vandaag positief gaat beïnvloeden en … ….. ….. ……. ……………………………………………………………… U was er bij ! 
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PUPIL van de WEEK 
Gesponsord door: 

    en     
Deze week, bij de 17e wedstrijd van het seizoen is Cas Collard Pupil van de Week. Cas is 8 jaar en speelt bij JO9-2. De trainers en 
leiders zijn Jan Boelen, Koen Leenders en Dennis van Hummel. Cas speelt nu voor het 3e seizoen bij DSC. Hij is een rechtsbenige 
spits en aanvoerder van het team die al heel technisch is en met zijn passertrucjes tot veel doelpunten komt. Cas werkt ook hard om 
zijn verdedigende taken goed in te vullen en daardoor nog beter te worden. Cas is natuurlijk altijd op alle trainingen.  In het team is 
hij sociaal aanwezig en neemt graag de leiding. Cas is fan van Ajax en gaat in de meivakantie daar een voetbal clinic volgen, hij kijkt 
daar erg naar uit! Cas vindt het uittenue van Ajax (19/20)   het allermooiste. Op school vermaakt Cas zich altijd goed met rekenen en 
gymnastiek, maar met taal niet zo. Graag eet hij pizza. Hij luistert graag naar Top50-muziek, met name van Snelle, Lil Kleine en 
Boef. Naast voetbal speelt Cas ook Bariton bij KHSC. Als Cas een wedstrijd speelt dan komen zijn ouders altijd en soms de opa’s 
kijken. Bij DSC speelt zijn broer Rens in Jo8-2, speelt ook zijn neef Tijn en zit ome Bart in het Bestuur. We zijn benieuwd of ze 
vandaag ook naar Cas komen kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van Fc Engelen.  We wensen Cas 
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  Rien Teulings  de belangrijke  taak de ‘man of the match’  te kiezen. 
De laatste keer is Emiel van Dalen  gekozen in de competitiewedstrijd tegen Nieuwkuijk.  
 

     
 

DE STAF 
Trainer   Roland Timmermans   Trainer   Anthony Lurling 
Begeleiding  Patrick Theuwis     Begeleiding  Paul Vorstenbosch 

Johan Vos       Achmed Erassan 
Verzorger  Jack Ackermans    Verzorger  Paul Peulen 
Keeperstrainer  Martijn van Strien    Keeperstrainer  Lenard den Teuling 
                 

DE SELECTIES 
o Ton Burg  A     Marijn van Rijswijk A    
o Tom van Geffen  K     Sam Pijnenburg  K  
o Leon van Heel       Niels van den Hoek 
o Frank Kaufmann       Ricardo Gevers 
o Bas Vos        Benji Verhoeven 
o Mark Hooijmans       Relano Bouwmans  
o Menno van de Griendt      Osman Bostanci 
o Damian van Herwijnen      Tim Bosman 
o Christian Broekmeulen      Quinten Vorstenbosch 
o Roy van Beurden       Dylan Dominques 
o Jordy de Wit       Kevin van Venrooy 
o Emiel van Dalen       Luca Schrier 
o Martijn Veldhuis       Fons Bosman 
o Speler ntb       Niels Banierink 
o Speler ntb       Sam de Schepper 
o               
o Jordy Grandia RK      Samet Uluman RK  

  
 

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. 

De eerst volgende wedstrijden 
 

 

 

 


