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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 oude wedstrijdhistorie in competitieverband. In de seizoenen 1983/84 (DSC 5e, 
Nulandia 6e) 1984/85 (DSC 9e, Nulandia 7e) 1985/86 (DSC 1e, Nulandia 3e) 1992/93 (DSC 11e, Nulandia 6e), 1994/95 
(Nulandia 3e, DSC 5e) 1995/96 (Nulandia 2e, DSC 4e) 1007/98 (Nulandia 10e, DSC 4e, uitwinst DSC en thuis gelijk) 1998/99 
(Nulandia 4e, DSC 8e thuiswinst Nulandia, en bij DSC gelijk) speelde men in zuid1 klasse 4B tegen elkaar. Dit seizoen werd 
de uitwedstrijd in Nuland met 3-3 gelijkgespeeld. Ook speelde DSC en Nulandia nacompetitie tegen elkaar in seizoen 
1995/96,waar  uiteindelijk ging Nulandia door ging in een poule van 3. DSC speelde toen uit bij Nulandia 1-1 gelijk). Van 
de te achterhalen uitslagen wonnen beide verenigingen 1 wedstrijd en werden er 3 gelijk gespeeld. 
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 maart 2017. 
 

 

                                    Nulandia 
    

 

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  
  

Vandaag speelt DSC tegen Nulandia in de 18e wedstrijd van de 3e klasse KNVB  Zuid 2.  DSC, nu 11e,  heeft na de winst tegen 
Venhorst net voor Carnaval  de smaak van de overwinning weer kunnen proeven. Nulandia speelde vorige week uit de 
inhaalwedstrijd gelijk tegen Avanti en daar door bleef Nulandia op dezelfde positie en kwam Avanti op gelijke hoogte met DSC .  
De wedstrijd  tegen Nulandia biedt DSC de kans om weer een stap te maken en de ingezette lijn tegen Venhorst voort te zetten.  
Uit speelde DSC met 3-3 gelijk en dat was na een 1-3 voorsprong uiteindelijk nog teleurstellend ! 
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 J. van Geffen. Hij wordt geassisteerd door de heren H. de Weerd en W. Coelen. 
Steun DSC en moedig ze aan !  We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.  
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SEIZOENSPROGRAMMA 
 

wedstrijd datum thuisspelend uitspelend 
18 12-mrt-17 DSC 1 Nulandia 1 
19 19-mrt-17 Den Dungen 1 DSC 1 
20 26-mrt-17 DSC 1 Boekel Sport 1 
21 2-apr-17 Avanti'31 1 DSC 1 
22 9-apr-17 DSC 1 DAW 1 
23 23-apr-17 DSC 1 St Mich.Gestel 1 
24 30-apr-17 Berghem Sport 1 DSC 1 
25 7-mei-17 DSC 1 Handel 1 
26 14-mei-17 Margriet 1 DSC 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 Ton Burg  in de competitiewedstrijd tegen Nooit Gedacht ! 

 
 
 



 
PUPIL van de WEEK 

         
 

Deze week, bij de 18e wedstrijd van het seizoen van DSC 1 is Bodi Roeters Pupil van de Week. Bodi  is 8 jaar en speelt bij JO9-2 
dat in de afgelopen najaarscompetitie glansrijk kampioen werd ! De trainers en leiders zijn Werne Embrecht, Mats Hooijmans en 
vader Ton Roeters. Bodi speelt nu voor het 4e seizoen bij DSC.  Bodi speelt links in de verdediging. Hij is linksbenig en heeft altijd 
grote inzet , aan beter positioneren wordt nog gewerkt. Koppen doet hij ook al!  Op de training is Bodi  er natuurlijk altijd bij! In 
het team is Bodi altijd fanatiek en enthousiast aanwezig.  Hij is fan van Ajax en vind het tenue van Ajax natuurlijk het mooiste. 
Op school heeft Bodi  het liefst gymnastiek, lezen en rekenen. Hij besteed liever veel minder tijd aan schrijven. Het lekkerste eten 
vindt hij turkse pizza en sushi. Bodi heeft alleen zijn vader Ton bij DSC spelen. Ze hebben het beide super naar hun zin bij DSC ! 
Regelmatig komt zijn familie kijken bij de wedstrijden.  We zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Bodi komen kijken om te zien 
hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van Nulandia.  We wensen Bodi 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  Lenard Weber    Trainer  Koen Wissing 
Leider  David Ackermans    Leider  Gerard Gabriels 
Grensrechter Henk de Weerd    Grensrechter Willy Coelen 
Verzorger Jack Ackermans    Verzorger Rene Schors 
Ass Trainer Patrick Theuwis/ Jan Burg /J. vd Kammen Ass Trainer - 
Keeperstrainer Cor Piels/ Ad Schippers   Keeperstrainer - 
         

DE SELECTIES 
 

o Ton Burg  A   Geert Korsten     
o Jos van Mook  K   Bart Tielemans      
o Tim Piels     Rik Korsten 
o Jeroen de Groot     Juul Ruijs 
o Mathijs Maas     Luuk Visschers 
o Bas Vos      Marco van Lokven 
o Emiel van Dalen     Mike van Lokven 
o Kevin Broekmeulen    Mark Ruijssenaars 
o Jasper van Haaster     Nicky van der Heijden 
o Menno van de Griendt    Stef de Groot 
o Freek Boeren     Stef van de Hurk 
o Martijn Veldhuis     Thijs van Druenen 
o Mathijn van Kessel    Tom van de Ven 
o Mark Hooijmans     Wessel van der Heijden 
o Leon van Heel     Stijn van der Donk   
o Ismael Koc   
o Tom van Geffen   RK          

       
 

PROGRAMMA 12 maart 
 

 
 


