
HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC 
 

 
 

LOTERIJ 
 

De prijzen worden 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. 
 

DE HISTORIE 
 

DSC speelde tot 20 december 2016 nooit eerder tegen Handel. Dit seizoen won Handel de thuiswedstrijd, met 4-2. Op 
basis van deze balans is er een voordeel voor Handel,  maar resultaten uit het verleden …………………………………………………  
We zijn benieuwd wie de geschiedenis vandaag positief gaat beïnvloeden ! 
 

DE STAND 
 

  



PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 7 mei 2017. 
 

                                     
    

 
VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  

  
Vandaag speelt DSC tegen Handel in de 25e wedstrijd van de 3e klasse KNVB  Zuid 2.  DSC, nu 11e , heeft na het verlies van de 
afgelopen weken dringend punten nodig. Handel staat met 34 punten keurig 7e  op een veilige plaats en won de laatste 2 weken. 
De marges onderin zijn niet groot dus posities kunnen nog snel veranderen waardoor het nog steeds een erg spannende 
competitie is ! De wedstrijd in Handel werd door DSC tijdens het 2e  bezoek na een snelle voorsprong en een veel belovend 1e 
half uur toch nog verloren met 4-2.   
De wedstrijd staat onder leiding staat van de heer G. de Bruijn. Hij wordt geassisteerd door de heren K. Konings  en P. Bexkens. 
Steun DSC en moedig ze aan !  We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.  
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Uw juridische partner in business 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

SEIZOENSPROGRAMMA 
 

26 14-mei-17 Margriet 1 DSC 1 
 

 
 

PUPIL van de WEEK 

       
  

Deze week, bij de 25e wedstrijd van het seizoen is Tieme van Grinsven Pupil van de Week. Tieme is 8 jaar en speelt bij JO9-1.  
De trainers en leiders zijn Hans Pompen,  Rene van Eeuwijk en vader Jeroen van Grinsven.  Tieme speelt nu voor het 4e seizoen 
bij DSC.  Tieme is middelste middenvelder van het team. Hij is rechtsbenig en heeft een goed spelinzicht, overzicht en snapt 
positiespel al heel goed. In de traptechniek met zijn linker been kan hij zich nog verbeteren. Op de training is Tieme er natuurlijk 
altijd bij! In het team is Tieme makkelijk in de omgang en luistert altijd goed naar de trainer. Hij is fan van Ajax en vind het tenue 
van Ajax natuurlijk het mooiste. Bijzonder is dat Tieme onlangs nog een training bij Ajax bijgewoond heeft en zijn favouriete 
spelers Klassen en Schone ontmoet heeft . Tieme kreeg deze kans om dat hij diabetes type 1 heeft en door Stichting Robinstijn 
uitgenodigd was. En daar maakte Tieme graag gebruik van natuurlijk ! Door voetbal en sport is Tieme goed in staat de diabetes 
onder controle te houden!  
Op school heeft Tieme het liefst gymnastiek. Hij besteed liever veel minder tijd aan geschiedenis. Het lekkerste eten vindt hij 
friet. De mooiste muziek vindt Tieme  muziek van Kensington. Tieme heeft 1 zusje bij DSC spelen en vader Jeroen keept ook nog 
bij DSC 3 en is soms nog reserve bij DSC 1.   Als Tieme een wedstrijd speelt dan komen  zijn ouders en opa vaak kijken bij de 
wedstrijden.  We zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Tieme komen kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de 
keeper van Handel.  We wensen Tieme daar veel succes mee en een mooie middag als Pupil van de Week en hopen dat hij nog 
heel veel jaren met plezier bij DSC zal voetballen ! 
 
 
 
 
 



 
 

               
DE STAF 

 
Trainer  Lenard Weber    Trainer  Henry van Wanrooy 
Leider  David Ackermans    Leider  Jos van Eldonk 
Grensrechter Kevin Konings    Grensrechter Peter Bexkens 
Verzorger Jack Ackermans    Verzorger Jef Huijbers 
Ass Trainer Patrick Theuwis/ Jan Burg /J. vd Kammen Ass Trainer - 
Keeperstrainer Cor Piels/ Ad Schippers   Keeperstrainer - 
         

DE SELECTIES 
 

o Ton Burg  A    Jan van Grinsven  A    
o Tom van Geffen  K    Tijmen Brouwer   K   
o Tim Piels      Jordi Beekmans 
o Damian van Herwijnen     Geert van de Bosch 
o Mathijs Maas      Giel Bos 
o Bas Vos       Peter van de Bosch 
o Freek Boeren      Jan Roosjen 
o Tim Essing      Mark de Waard 
o Frank Kaufmann      Job Rooijackers 
o Emiel van Dalen      Niek van Eldonk 
o Senna Honders      Gijs Bexkens 
o Martijn Veldhuis      Thijs Jeurissen 
o Mathijn van Kessel     Sander Vermeulen 
o Mark Hooijmans      Jordan van Kilsdonk 
o Jeroen de Groot      Yannick Penninx    

  
o Emiel Schippers  RK        RK  

             
 

PROGRAMMA 7 mei 
 

 
 
 

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 kenbaar te maken aan Tim van den Berg en Niek Pompen. De speler van 
uw keuze vereeuwigen we zo snel mogelijk na de wedstrijd en zullen deze foto op de website plaatsen.  
De laatste keer koos u Matthijs Maas  in de competitiewedstrijd tegen Sint Michielsgestel.  
 

     Nacompetitie ? 
 
Indien DSC nacompetitie moet spelen zijn de speeldata als volgt 
Zondag   21 mei waarschijnlijk  uit 
Donderdag  25 mei  “ thuis 
Zondag  28 mei   “ uit 
Maandag  5 juni   “ thuis 


