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DE STAND 
 

   
NB Beesd heeft 3 punten 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 22 april 2019. 
 

         
 

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  
  
Vandaag speelt DSC haar 22e wedstrijd van het seizoen 2018-‘19 tegen RKKSV  dat 11e staat met 1 wedstrijd minder in de 4e klasse 
E Zuid 1. DSC, nog steeds trotse koploper, heeft 48 uur geleden ook tegen RKKSV gespeeld. Het gelijk spel in Kruisstraat was 
teleurstellend ondanks dat daarmee wel de 2e periodetitel behaald werd omdat Alem ook gelijk speelde ! Van onderschatting kan in 
deze wedstrijd dus zeker geen sprake meer zijn ! Bovendien hebben beide ploegen de punten nodig om respectievelijk bovenaan of 
uit de degradatie- en nacompetitie zone te blijven.  Bij beide ploegen keert een speler terug na korte afwezigheid. De wedstrijd die 
gespeeld wordt voor de 3e periode staat onder leiding staat van de heer R. Bloemsma. Hij wordt geassisteerd door de E. Glorius en 
C. van Lokven. 
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 kort de laatste 20 jaar. Sinds 1999 speelde de teams maar 9 keer tegen 
elkaar. Tot en met 2002 werd er in 6 wedstrijden 3 maal gelijk gespeeld en won DSC  ook 3 keer. In 2007-08 troffen beide 
teams elkaar weer. Thuis speelde DSC gelijk en uit won het. Alle competitieduels werden in de 4e klasse KNVB gespeeld. De 
uitwedstrijd 2 dagen geleden, die 2 maal ingepland stond in december,  leverde een teleurstellende remise voor DSC op. Dus 
is het totaaloverzicht dat er 5 keer gelijk is gespeeld en DSC won 4 keer. Dit seizoen, 48u geleden dus, in de uitwedstrijd 
bleek RKKSV allerminst een makkelijke klus ! Zowel RKKSV als DSC hadden ook scoringskansen en dus had de uitslag ook heel 
anders kunnen zijn. Op basis van deze balans is er een klein voordeel voor DSC, maar resultaten uit het verleden …………… 
We zijn benieuwd wie de geschiedenis vandaag positief gaat beïnvloeden ! 

 



 
BUSINESSCLUB 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Uw juridische partner in business 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

 

  

 
PUPIL van de WEEK 

Gesponsord door: 

    en     
 

Deze week, bij de 22e wedstrijd van het seizoen is Daan de Groot Pupil van de Week. Daan is 8 jaar en speelt bij JO8-2. De trainers 
en leiders zijn Jesse van der Kammen, Jan Boelen, Denny Piels  en Dennis van Hummel. Daan speelt nu voor het 2e seizoen bij DSC. 
Hij is een rechtsbenige keeper die ook als verdediger goed uit de voeten kan. Het leukste aan voetballen vindt hij keepen en met zijn 
vriendjes voetballen. Aan keeperstechniek wordt hard gewerkt ondanks dat hij dit al heel goed kan ! Daan is natuurlijk altijd op alle 
trainingen aanwezig. In het team is hij prettig aanwezig en luistert altijd goed!  Hij is geen fan van een bepaalde club en vindt 
keepertenu’s  het allermooiste. Op school vermaakt Daan zich altijd goed met gymnastiek, rekenen en buitenspelen in de pauze maar 
met taal niet zo. Graag eet hij dunne pannenkoeken. Muziek is voor Daan niet zo belangrijk.  Als Daan  een wedstrijd speelt dan komt 
zijn familie vaak kijken. Ook zijn broertje Sam speelt bij DSC. We zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Daan komen kijken om te zien 
hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van RKKSV.  We wensen Daan 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  Gijs Sars  de belangrijke  taak de ‘man of the match’  te kiezen. 
De laatste keer is Leon van Heel  gekozen in de competitiewedstrijd tegen Beesd.  
 



      
 

DE STAF 
Trainer   Roland Timmermans   Trainer   Berti van Balsfoort 
Begeleiding  Patrick Theuwis     Begeleiding  Jeffrey van Laarhoven 

Johan Vos       Patrick Stoop 
        Harold van de Berg 

Verzorger  Jack Ackermans    Verzorger  Henk Verputten 
Keeperstrainer  Martijn van Strien    Keeperstrainer   
                 

DE SELECTIES 
o Ton Burg  A     Lars van Dijck  A    
o Tom van Geffen  K     Kas Peters  K  
o Leon van Heel       Rob van Zoggel 
o Frank Kaufmann       Djoey van Nuland 
o Bas Vos        Max van Hemmen 
o Gerd Jan Hooijmans      Tom Hendriks  
o Menno van de Griendt      Lars Bonel 
o Martijn Veldhuis       Jan van Balsfoort 
o Christian Broekmeulen      Kenji Heijmans 
o Tim Essing       Bert Coppens 
o Emiel van Dalen       Frank Savelkouls 
o Tim Coset       Peter Kas 
o Dorus Piels       Yori van Spijk  
o Brent van Herwijnen      Joost Driessen 
o Tommie de Vaan       Dani Hanegraaf  
o          Tonny Funez     
o Lesley Cleven RK      Erik Veldman  RK 

  

UITSLAGEN VORIGE SPEELRONDE en PROGRAMMA DEZE WEEK 
 

  
 

De eerst volgende wedstrijden    

 
DSC 

22 APR  
14.30 uur  

RKKSV    

 
DSC 

28 APR  
14.30 uur  

Alem    

 
Buren 

12 MEI  
14.00 uur  

DSC    

 
DSC 

19 MEI  
14.30 uur  

GVV       

 
Teisterbanders 

26 MEI  
14.30 uur  

DSC    
 


