HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC

DE HISTORIE
De wedstrijdhistorie tussen beide verenigingen is behoorlijk lang. Sinds 1993 speelde de teams 27 keer tegen elkaar. 4
seizoenen werden in de 5e klasse KNVB gespeeld (’94-’97). 7 seizoenen, met dit seizoen erbij, is in de 4e klasse gespeeld
tussen (overig tussen 2000 en’09). Ook werd in 2012-’13 en 2015-‘16 in de 3e klasse gespeeld. GVV won van de 27
wedstrijden er 5, er waren 7 gelijke spelen en DSC won 15 duels. Opmerkelijk was in seizoen 2012-13 dat op 2e Paasdag in
de sneeuw werd gespeeld (en DSC won). Dit seizoen won DSC in de uitwedstrijd. Op basis van deze balans is er een voordeel
voor DSC, maar resultaten uit het verleden …………………………………………………………………………………………………….………………
We zijn benieuwd wie de geschiedenis vandaag positief gaat beïnvloeden !

DE STAND

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 15 april 2018.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC tegen GVV in haar 20e wedstrijd van de 4e klasse E Zuid 1. DSC, nu 6e, is na midweekse winst tegen SCI en
een mooie verdiende uitoverwinning bij CHC 2 plaatsen gestegen op de ranglijst. GVV, nu 5e met 1 wedstrijd minder dan DSC en 4
punten meer speelde vorige week thuis tegen Den Dungen en won, midweeks tegen SCR verloor GVV en mist daardoor de
aansluiting met koploper Theole waar men eerder tegen gelijk speelde. Eerder dit seizoen in Geldermalsen kwam DSC terug van een
2-0 achterstand en boog deze om naar 2-3 winst. Beide teams staan nog goed in de 3e periode en kunnen daar hun positie
verbeteren door te winnen. We zijn benieuwd hoe deze wedstrijd gaat verlopen. De wedstrijd staat onder leiding staat van de heer
Opstraat. Hij wordt geassisteerd door de Mari van der Kammen en Bert van Ledden.
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 20e wedstrijd van het seizoen is Mathijs te Voert Pupil van de Week. Mathijs is 7 jaar en speelt bij JO8-2. Zijn
trainers en leiders zijn vader jan, Martien Veldhuis en Erik Braam. Mathijs speelt nu voor het 1e seizoen bij DSC . Mathijs is een speler
die zowel links als rechts kan trappen en omdat hij spits is in het team kan hij zijn tegenstander aan alle kanten passeren met zijn
truucjes en veel scoren en scoren vindt hij het aller leukste aan voetballen. Hij werkt ook aan het verdedigen als spits want zo kan
hij zijn team natuurlijk ook beter maken. Mathijs is sociaal aanwezig in de groep en is altijd met plezier op de training. Als hij niet
traint gaat hij heel veel voetballen met zijn broertje Lucas. Hij is fan van DSC, Ajax en Barcelona (een mooi rijtje) en vind het
uittenue van Ajax het mooiste. Op school heeft Mathijs het liefst gymnastiek. Hij besteed liever veel minder tijd aan rekenen. Het
lekkerste eten vindt hij hamburgers en lasagna zijn favoriete muziek is van Hardwell. Bij DSC voetballen ook zijn vader en
tweelingbroer Lucas. En natuurlijk kan Lucas niet achterblijven als Pupil van de week. Hij gaat dit avontuur aan op 20 mei ! Als
Mathijs een wedstrijd speelt dan komen opa en oma, zijn ouders bijna altijd kijken. We zijn benieuwd of ze vandaag ook naar
Mathijs komen kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van GVV. We wensen Mathijs 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 Mari Nendels de belangrijke taak de ‘man of the match’ te kiezen.
De laatste keer is Emiel van Dalen gekozen in de competitiewedstrijd tegen BZS.

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.
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Trainer
Begeleiding

Arian Meeuwsen
Patrick Theuwis
Johan Vos
Jack Ackermans
Ad Schippers

Verzorger
Keeperstrainer

Trainer
Begeleiding

Evert Steenis
Jacco van Gils
Joey de Ruiter
Jan van Dee

Verzorger
Keeperstrainer
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Ton Burg
Tom van Geffen
Leon van Heel
Mathijn van Kessel
Dorus Piels
Damian van Herwijnen
Mahmut Muharemovic
Martijn Veldhuis
Emiel van Dalen
Mark Hooijmans
Tim Coset
Bas Vos
Menno van de Griendt
A - speler
A - speler
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Ronald Meering
Koen Duyx
Frank Nout
Brandon Monhemius
Rick van Tussenbroek
Mick de Ruiter
Marcel van der Heijden
Patrick van der Lugt
Eric Tap
Sylvio Lafrancheschina
Roy Vereyken
Nick van Arkel
Marcel van Doesburg
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Lesley Cleven

RK

Timo Beentjes

RK

UITSLAGEN VORIGE SPEELRONDE en PROGRAMMA DEZE WEEK
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