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
Beide verenigingen hebben met elkaar een korte wedstrijdhistorie in competitieverband In de seizoenen 1997/98 (DSC 4e,
Nooit Gedacht 8e), 1998/99 (Nooit Gedacht 3e en DSC 8e) speelde men in zuid1 klasse 4F tegen elkaar. In het 1e seizoen
won DSC thuis en speelde uit gelijk, in het 2e seizoen won Nooit Gedacht thuis en werd er bij DSC gelijk gespeeld. In de
nacompetitie van dat seizoen trof men elkaar ook en won DSC met 4-0. Dit seizoen won DSC de uitwedstrijd in Geffen met
1-2. In seizoen 2013/14 oefende beide verenigingen tegen elkaar en de stand was toen 2-2.
In totaal won DSC 4 keer, werd er 3 keer gelijk gespeeld en won Nooit Gedacht 1 maal. We zijn benieuwd wie vandaag de
geschiedenis positief gaat beïnvloeden, want resultaten uit het verleden zijn bepaald geen garantie voor het heden ……
We wensen u een prettige en sportieve wedstrijd !

DE STAND

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 12 februari 2017.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC tegen Nooit Gedacht in de 16e wedstrijd van de 3e klasse KNVB Zuid 2. DSC, nu 11e, heeft na het verlies
van vorige week 1 plaats in de stand verloren. Nooit Gedacht verloor nipt van Berghem Sport maar belangrijker nog verloor het
ongelukkig ook hun rechtsback als gevolg van een beenbreuk. De wedstrijd tegen Nooit Gedacht biedt DSC kans om weer een
stap te maken en de nasmaak van de nederlaag van de vorige wedstrijd weg te spoelen. Uit won DSC met 1-2 en dat was niet
eens onverdiend. Ondanks het verlies van Nooit Gedacht vorige week heeft het een verdienstelijke 4e plek en nog alle kansen op
een prijs aan het eind van het seizoen. Het is voor beide een belangrijke wedstrijd om hoger op de ranglijst te komen. We
verwachten een spannende wedstrijd ! De wedstrijd staat onder leiding staat van de heer A. Makaloski. Hij wordt geassisteerd
door de heren H. de Weerd en T. Heijmans.
Steun DSC en moedig ze aan ! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.

HOOFDSPONSOREN vv DSC

www.theograndia.nl

www.ergodirect.nl

Uw juridische partner in business

www.vissers-advocatuur.nl

BUSINESSCLUB

Uw juridische partner in business

SEIZOENSPROGRAMMA
wedstrijd
16
17
18
19
20
21
22
23

datum

thuisspelend

uitspelend

12-feb-17 DSC 1
19-feb-17 Venhorst 1
12-mrt-17 DSC 1

Nooit Gedacht 1

19-mrt-17 Den Dungen 1
26-mrt-17 DSC 1

DSC 1

2-apr-17 Avanti'31 1
9-apr-17 DSC 1

DSC 1
Nulandia 1
Boekel Sport 1
DSC 1
DAW 1
St Mich.Gestel 1

25

23-apr-17 DSC 1
30-apr-17 Berghem Sport 1
7-mei-17 DSC 1

26

14-mei-17 Margriet 1

DSC 1

24

DSC 1
Handel 1

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 de debuterende Mathijs Maas in de competitiewedstrijd tegen Volkel !

PUPIL van de WEEK

Deze week, bij de 17e wedstrijd van het seizoen van DSC 1 is Daan van Hezik Pupil van de Week. Daan is 8 jaar en speelt bij
JO9-1 dat in een pittige competitie nu halverwege het seizoen op de verdienstelijke 3e plaats staat !. De trainers en leiders zijn
Hans Pompen, Jeroen van Grinsven en Rene van Eeuwijk. Erwin speelt nu voor het 4e seizoen bij DSC. Daan speelt in de spits.
Hij is rechtsbenig en kan heel hard lopen en scoort makkelijk, aan beter combineren wordt nog gewerkt. Koppen doet hij nooit!
Op de training is Daan er natuurlijk altijd bij! En is er geen trainen of wedstrijd dan is hij toch bij DSC. In het team is Daan rustig
en luistert hij goed. Hij is fan van Feijenoord en vind het tenue van Feijenoord natuurlijk het mooiste. Zijn favoriete lied is ‘Hans
in hand Kameraden …’. Op school heeft Daan het liefst gymnastiek en besteed hij liever veel minder tijd aan taal. Het lekkerste
eten vindt hij frikandel speciaal. Daan meer familie bij DSC spelen. Zijn broer speelt bij F6, papa Wim bij DSC 4 en oom Johan bij
DSC 5. Altijd komen zijn ouders en oma vaak kijken bij de wedstrijden. We zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Daan komen
kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van Nooit Gedacht. We wensen Daan daar veel succes mee
en wensen hem een mooie middag als Pupil van de Week toe en hopen dat hij nog heel veel jaren met plezier bij DSC zal
voetballen !

DE STAF
Trainer
Leider
Grensrechter
Verzorger
Ass Trainer
Keeperstrainer

John Laponder
David Ackermans
Henk de Weerd
Jack Ackermans
Patrick Theuwis/ Jurgen van der Kammen
Cor Piels/ Ad Schippers

Trainer
Leider
Grensrechter
Verzorger
Ass Trainer
Keeperstrainer

Wolf Wannet
Bart Hoeben
Tiny Heijmans
Rene van Keulen
Patrick Kleinveld
Mart Bos en Leo Lourensen

DE SELECTIES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ton Burg
A
Emiel Schippers K
Tim Coset
Jeroen de Groot
Mathijs Maas
Bas Vos
Emiel van Dalen
Kevin Broekmeulen
Jasper van Haaster
Mahmut Muharemovic
Freek Boeren
Martijn Veldhuis
Mathijn van Kessel
Mark Hooijmans
Jeroen van Grinsven

RK

Michael van den Heuvel
Willem van Ballegooij
John Pennings
Paul Beekmans
Maarten Spanjers
Frank van Herpen
Rik van Roosmalen
Bob van Iersel
Ramon van de Elzen
Ken Bissels
Perry van Herpen
Stef van de Heijden
Lex van Bul
Lars Hendrix

A
K

Dany Haas

RK
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