HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC

DE HISTORIE
DSC speelt nu de 19e wedstrijd tegen OSC’45 sinds 1987. Sinds seizoen 2014-15 (3e klasse KNVB) speelt OSC’45 weer in
dezelfde klasse als DSC. De laatste keer won DSC thuis met 6-0. In dat jaar degradeerde OSC’45 ook en DSC werd 5e. Tot nu
toe won OSC’45 in totaal 3 wedstrijden, 3 maal werd er gelijk gespeeld en DSC won 12 keer. Het totaalbeeld toont dat DSC
vaker wint. We zijn benieuwd wie vandaag de geschiedenis positief gaat beïnvloeden, want resultaten uit het verleden zijn
geen garantie voor het heden, …………………….……………………………………………………….. We wensen u een prettige wedstrijd !

DE STAND

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 23 september 2018.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC haar 1e wedstrijd van het seizoen 2018-19 tegen oude bekende OSC’45 in de 4e klasse E Zuid 1. DSC heeft na
de nipte nederlaag in nacompetitiewedstrijd tegen Schijndel 6 weken geleden de voorbereiding op dit seizoen opgepakt olv Roland
Timmermans en gestaag gewerkt aan het team en de voorbereiding op deze wedstrijd. We zijn benieuwd hoe we staan ten opzichte
van de klasse genoten. De wedstrijd vandaag staat onder leiding staat van de heer M. van Teeffelen. Hij wordt geassisteerd door de
Mari van der Kammen en Gerad van de Hoogen .
Steun DSC en moedig ze aan ! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.

Voor de wedstrijd nemen we 1 minuut stilte om de in de afgelopen zomerstop overleden Hans van Oers, Marco Van Engelen en
Toon Schippers te herdenken.
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PUPIL van de WEEK
Gesponsord door:
en

Deze week, bij de 1e wedstrijd van het seizoen is Mateusz Wojtoincz Pupil van de Week. Mateusz is 8 jaar en speelt bij JO8-2. Zijn
trainers en leiders zijn Jan Boelen, Denny Piels en Jesse van der Kammen. Mateusz speelt nu voor het 1e seizoen bij DSC. Mateusz is
een rechtsbenige spits die zowel een goed inzicht en een venijnig schot heeft. Hij werkt aan het ‘over de bal kijken’ wat natuurlijk
belangrijk is voor de volgende spelfase. Hij is altijd enthousiast, luistert goed en op alle trainingen aanwezig en beleeft veel plezier
aan partijtjes spelen. Hij is fan van Real Madrid en vind het tenue van PSV het mooiste. Op school heeft Mateusz het liefst
gymnastiek. Hij besteed liever veel minder tijd aan taal. Het lekkerste eten vindt hij frikandellen en favoriete muziek heeft hij niet
want hij geniet van allerlei muziek. Als Mateusz een wedstrijd speelt dan komen zijn ouders altijd kijken. We zijn benieuwd of ze
vandaag ook naar Mateusz komen kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van OSC’45. We wensen
Mateusz 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 !

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.

DE STAF
Trainer
Begeleiding

Roland Timmermans
Patrick Theuwis
Johan Vos
Jack Ackermans
Martijn van Strien

Verzorger
Keeperstrainer

Trainer
Begeleiding

Jeroen beekwilder
Henri Wolfs
Paul Niewold
Ton van Os
Henri Wolfs
Koos Kradolfer

Verzorger
Keeperstrainer
Materiaalman
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Ton Burg
Lesley Cleven
Leon van Heel
Frank Kaufmann
Tim Essing
Damian van Herwijnen
Menno van de Griendt
Martijn Veldhuis
Emiel van Dalen
Tommie de Vaan
Christian Broekmeulen
Bas Vos
Tim Coset
speler y
Speler x

A
K

Jay Ackermans

RK

Sudir Shewdat
Preshant Shewdat
Mohammed Kaddouri
Mohammed Hamria
Matthew Maas
Jorg Beekwilder
Julian Gordon
Anthony van Hassel
Karin El Barkoui
Ethmondt Henriquez
Wesley Hamminga
Leon van Gulik
Hamed Hashimi
Kim Niewold
Diego Coutinho
Illias Kabbouti
Youri Wolfs

A
K

RK

(UITSLAGEN VORIGE SPEELRONDE en) PROGRAMMA DEZE WEEK

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 Martin Hooijmans de belangrijke taak de ‘man of the match’ te kiezen.
De laatste keer is Menno van de Griendt gekozen in de competitiewedstrijd tegen MEC’07.

De eerst volgende wedstrijden
30 SEP
14.00 uur !
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