HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC

DE STAND

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.

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 22 september 2019.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC haar 1e wedstrijd van het seizoen 2019-‘20 tegen Haarsteeg dat via nacompetitie haar lijfsbehoud in de 3e
klasse C Zuid 1 wist veilig te stellen. DSC bereikte de 3e klasse door rechtstreekse promotie als gevolg van het kampioenschap
behaald in de 4e klasse F door de zo bleek achteraf de zeer zware uitwedstrijd bij Teisterbanders in de slotfase te winnen. Nu een
nieuw seizoen voor beide teams die uiteraard positief willen starten in het seizoen. De wedstrijd staat onder leiding staat van de
heer W.L. van Geffen. Hij wordt geassisteerd door de M. van der Kammen en J. Verboord.
Steun DSC en moedig ze aan ! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.

HOOFDSPONSOREN vv DSC

www.theograndia.nl

Uw juridische partner in business

www.vissers-advocatuur.nl
DE HISTORIE

DSC speelt nu voor het 4e seizoen sinds het bestaan van beide verenigingen in competitieverband tegen Haarsteeg. In seizoen
1991-1992 werd thuis gelijk gespeeld en uit door DSC gewonnen. In 2014-15 won Haarsteeg in Kerkdriel met 1-3 en won DSC
met 0-2 in Haarsteeg. In seizoen 2015-16 speelde DSC eerst thuis en won, uit deelde het met Haarsteeg de punten, 1-1. Op
basis van deze beperkte feiten is geen trend aan te geven en een voorspelling doen al helemaal niet. De historie zal vandaag
verder gevormd worden en u was er bij !
We zijn benieuwd wie de geschiedenis vandaag positief gaat beïnvloeden …….

BUSINESSCLUB

Uw juridische partner in business

PUPIL van de WEEK
Gesponsord door:
en

Deze week, bij de 1e wedstrijd van het seizoen is Jasmijn te Voert Pupil van de Week. Jasmijn is 7 jaar en speelt bij JO8-1. De
trainers en leiders zijn Addo Welling en Dennie Piels. Jasmijn speelt nu voor het 2e seizoen bij DSC. Ze is zowel rechtsbenig als
linksbenige spits die graag scoort. Jasmijn is fysiek sterk, technisch, heeft een goed gevoel voor positie kiezen en heeft overzicht.
Meeverdedigen is nog een verbeterpunt! Jasmijn is natuurlijk altijd op alle trainingen aanwezig. In het team is ze vrolijk en
enthousiast aanwezig en luistert goed. Jasmijn is fan van Ajax en vindt het thuistenue van Ajax het allermooiste. Op school
vermaakt Jasmijn zich altijd goed met gymnastiek en buiten spelen, een hekel aan vakken heeft ze niet. Graag eet ze bij McDonalds.
De mooiste muziek is voor Jasmijn Hardstyle. Als Jasmijn een wedstrijd speelt dan komen haar ouders en opa en oma altijd kijken.
Ook haar tweelingbroertjes Lucas en Matthijs (Jo10-1) komen ook als ze zelf niet moeten spelen. Ook zij zijn Pupil van de Week
geweest ! . We zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Jasmijn komen kijken om te zien hoe zij gaat proberen te scoren tegen de
keeper van Haarsteeg. We wensen Jasmijn veel succes en een mooie middag toe als Pupil van de Week en hopen dat ze 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 Patrick Moonen de belangrijke taak de ‘man of the match’ te kiezen.
De laatste keer is Martijn Veldhuis gekozen in de competitiewedstrijd tegen GVV.
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Ton Burg
Tom van Geffen
Leon van Heel
Frank Kaufmann
Bas Vos
Gerd Jan Hooijmans
Jordy de Wit
Martijn Veldhuis
Christian Broekmeulen
Moreno Heesbeen
Emiel van Dalen
Tim Coset
Mark Hooijmans
Bjorn Steenbekkers
Brent van Herwijnen
Jay Ackermans
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Robin van Esch
Aaron van Engelen
Lars Habraken
Ralph Tooren
Maikel Kivits
Joris van den Besselaar
Dave Treuren
Rick van de Griendt
Mathieu Schellekens
Ruben Achten
Joey Philipsen
Tom Kivits
Koen Sleutjes
Ralf Nieuwenhuijs
Anas Shoul
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UITSLAGEN VORIGE SPEELRONDE en PROGRAMMA DEZE WEEK
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