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DE STAND 
 

   
NB SCR en Hedel hebben beide 1 punt in mindering gekregen. Dit is nog niet verwerkt in bovenstaande ranglijst! 

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. 

 

 
 
 

 
 
 

 



PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 17 februari 2019. 
 

                                                    
 

 

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  
  
Vandaag speelt DSC haar 13e wedstrijd van het seizoen 2018-‘19 tegen Maliskamp dat 3e staat in de 4e klasse E Zuid 1. DSC, nu 1e,  
heeft vorige week na een moeilijke 1e helft met 10 man in een uitstekende 2e helft een verdiende overwinning behaald en door 
punten verlies van de concurrentie voorlopig de 1e positie ingenomen. Maliskamp liet dus 2 punten liggen na een riante voorsprong 
halverwege en slaagde met 11 tegen 9 Wilhelminianen niet de punten thuis te houden. Maliskamp heeft 1 wedstrijd minder gespeeld 
dan DSC en heeft 1 punt minder dus staat er dus in theorie beter voor dan DSC. We spelen vandaag een echte topper dus ! Begin dit 
seizoen won DSC uit bij Maliskamp na een overtuigende 1e helft en een degelijke 2e helft. We zijn erg benieuwd hoe de teams 
vandaag spelen!  De wedstrijd vandaag staat onder leiding staat van de heer R. Sprengers. Hij wordt geassisteerd door de M. van 
der Kammen en G. Slagter. 
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 

 
De wedstrijdhistorie tussen beide verenigingen is ondanks het geringe aantal wedstrijden de laatste 10 jaar erg interessant. 
Sinds 2008 speelde de teams maar 9 keer tegen elkaar. 5keer in de 4e klasse en 4 keer in de 3e klassen KNVB. In seizoen 
2009-10 ging de strijd om het kampioenschap tussen DSC en Maliskamp. DSC promoveerde uiteindelijk als kampioen en 
Maliskamp volgde via de nacompetitie waar een jaar later men elkaar in de 3e klasse  2 seizoenen trof. Uiteindelijk vielen 
beide teams weer terug naar de 4e klasse en sinds dit jaar zijn het weer concurrenten die beide kans hebben om mee te 
blijven doen in de titelstrijd. De weg daar naar toe is nog lang want we zijn met deze wedstrijd pas op de helft van het 
seizoen. Van de 9 competitieduels won DSC er 4, er werd 4 keer gelijk gespeeld en Maliskamp won 1 keer (uit in het 
kampioensjaar van DSC). Dit seizoen won DSC uit met 0-2. 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 ! 



BUSINESSCLUB 
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PUPIL van de WEEK 

Gesponsord door: 

    en   
 

Deze week, bij de 13e wedstrijd van het seizoen is Hessel van Oers Pupil van de Week. Hessel is 8 jaar en speelt bij JO9-3. De trainers 
en leiders zijn Mart Verhoeckx en Tim van Mourik. Hessel speelt nu voor het 1e seizoen bij DSC. Hij is een rechtsbenige middenvelder 
met een sterke dribbel. Aan passeertechniek en positioneel goed staan wordt hard gewerkt. Hessel is natuurlijk altijd op alle trainingen 
aanwezig en in het team is hij makkelijk en een beetje bescheiden zelfs. Het leukste aan voetballen vind hij het scoren van doelpunten.  
Hij is fan van PSV en vind het tenue van PSV het allermooiste. Op school vermaakt Hessel zich altijd goed met gymnastiek, maar met 
knutselen niet zo. Graag eet hij pizza en boerenkool.  Als Hessel een wedstrijd speelt dan komt  vooral zijn moeder altijd kijken. We 
zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Hessel komen kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van Maliskamp.  
We wensen Hessel 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  Gos Versteeg  de belangrijke  taak de ‘man of the match’  te kiezen. 
De laatste keer is Damian van Herwijnen  gekozen in de competitiewedstrijd tegen Jan van Arckel.  
 



    
DE STAF 

Trainer   Roland Timmermans   Trainer   Willem van den Berg 
Begeleiding  Patrick Theuwis     Begeleiding  Ronald van Gemert 

Johan Vos       Hans van Boxtel 
        Ton van Zoggel  

Verzorger  Jack Ackermans    Verzorger  Theo Nouwens 
Keeperstrainer  Martijn van Strien    Keeperstrainer   
                 

DE SELECTIES 
o Ton Burg  A     Mark van de Ven  A    
o Tom van Geffen  K     Mark van den Dungen  K  
o Leon van Heel       Lauran de Bekker 
o Frank Kaufmann       Kilian van Schijndel 
o Bas Vos        Ravi van Schijndel 
o Damian van Herwijnen      Ron van Boxtel 
o Menno van de Griendt      Stijn Schulte  
o Martijn Veldhuis       Gunther van Meurs 
o Christian Broekmeulen      Kevin Paxton 
o Tim Coset       Dennis Schulte 
o Emiel van Dalen       Steven Koningstein 
o Speler ntb       Jasper van Schijndel 
o Speler ntb       Daut Selmani 
o Speler ntb       Jordy Konings 
o Speler ntb       Kevin Schreuder  
o         Sonny Cayaux  
o         Jari Konings 
o Lesley Cleven RK      Jim Thewessen  RK 

  

UITSLAGEN VORIGE SPEELRONDE en PROGRAMMA DEZE WEEK 
 

  
 

De eerst volgende wedstrijden 
    

 
SCR  

24 FEB 
14.30 uur 

 
DSC  

 
Wilhelmina  

10 MRT
14.30 uur 

 
DSC  

 
DSC  

17 MRT
14.30uur 

 
Hedel  

 
RKTVC 

24 MRT
14.30 u 

 

Wedstrijddag 31 maart is nog niet bekend, maar wel haast zeker is dat de KNVB een wedstrijd in zal plannen.  


