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
DSC speelde ruim 40 jaar geleden voor het eerst in competitieverband tegen Sint Michielsgestel in de 3 e klasse, in de
seizoenen 1970-’71 t/m seizoen 1973-‘74. Uitslagen zijn hier helaas niet van bekend maar gezien de eindstand in de
ranglijsten, waar Sint Michielsgestel altijd hoger eindigde, zal DSC minder punten uit de onderlinge duels gehaald hebben.
In seizoen 1990-’91, 2012-’13, 2014-‘15 en 2015-‘16 troffen de verenigingen elkaar weer. Dit seizoen won Sint
Michielsgestel de thuiswedstrijd. Er werd door DSC tot dusver 6 keer verloren, 3 keer gelijk gespeeld en 2 maal
gewonnen. Op basis van deze balans is er een voordeel voor Sint Michielsgestel, maar resultaten uit het verleden ………
We zijn benieuwd wie de geschiedenis vandaag positief gaat beïnvloeden !

DE STAND

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 23 april 2017.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC tegen Sint Michielsgestel in de 23e wedstrijd van de 3e klasse KNVB Zuid 2. DSC, nu 11, heeft na het
verlies van 2 weken geleden weer 2 posities op de ranglijst verloren en staat op een nacompetitieplaats. Als de vele kansen in de
slotfase tegen DAW benut waren was een gelijk spel zeker mogelijk geweest. Sint Michielsgestel herstelde zich na een reeks van
5 nederlagen en staat nu 9e met 3 punten meer dan DSC op een veilige plaats. De marges onderin zijn niet groot dus posities
kunnen nog snel veranderen waardoor het nog steeds een erg spannende competitie is ! De wedstrijd in Sint Michielsgestel werd
door DSC met name in de 2e helft en uiteindelijk ruim verloren. We verwachten weer een spannende wedstrijd ! De wedstrijd
staat onder leiding staat van de heer M. Straatman. Hij wordt geassisteerd door de heren H. de Weerd en C. de Beer.
Steun DSC en moedig ze aan ! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.
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SEIZOENSPROGRAMMA
24

DSC 1

25

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

26

14-mei-17 Margriet 1

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 Mark Hooijmans in de competitiewedstrijd tegen DAW.

Ere voorzitter Frans van Houten Tribune
Voorafgaand aan de wedstrijd zullen we de mede door Frans zelf gebouwde tribune zijn naam geven.

PUPIL van de WEEK

Deze week, bij de 23e wedstrijd van het seizoen is Brent Willemen Pupil van de Week. Brent is 8 jaar en speelt bij JO8-1. De
trainers en leiders zijn Karel Pompen, Ricardo van der Kammen en vader Mark Willemen. Brent speelt nu voor het 2e seizoen bij
DSC. Brent is zowel keeper als verdediger van het team. Hij is rechtsbenig en is goed in keepen, verdedigen en ook al in koppen.
In de fijne techniek kan hij zich nog verbeteren. Op de training is Brent er natuurlijk altijd bij! In het team is Brent normaal, niet
opvallend aanwezig. Hij is fan van PSV en vind het tenue van PSV natuurlijk het mooiste. Op school heeft Brent het liefst
rekenen. Hij besteed liever veel minder tijd aan taal. Het lekkerste eten vindt hij lasagna. De mooiste muziek vindt Brent muziek
van Police man. Brent heeft 1 broer (Nard) bij DSC spelen en vader Mark speelt ook nog bij 7x7. Als Brent een wedstrijd speelt
dan komen zijn ouders, opa en oma vaak kijken bij de wedstrijden. We zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Brent komen
kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van Sint Michielsgestel. We wensen Brent daar veel succes
mee en een mooie middag als Pupil van de Week en hopen dat hij nog heel veel jaren met plezier bij DSC zal voetballen !

DE STAF
Trainer
Leider
Grensrechter
Verzorger
Ass Trainer
Keeperstrainer

Lenard Weber
David Ackermans
Henk de Weerd
Jack Ackermans
Patrick Theuwis/ Jan Burg /J. vd Kammen
Cor Piels/ Ad Schippers

Trainer
Leider
Grensrechter
Verzorger
Ass Trainer
Keeperstrainer

Aschwin van Kessel
Roy van Gulick
Cor de Beer
Hans van Grinsven
Ronals Spierings
Henk Wagenaar
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Ton Burg
Tom van Geffen
Tim Piels
Tim Coset
Mathijs Maas
Bas Vos
Freek Boeren
Kevin Broekmeulen
Frank Kaufmann
Emiel van Dalen
Mahmut Muharemovic
Martijn Veldhuis
Mathijn van Kessel
Mark Hooijmans
Senna Honders
Jos van Mook
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Pieter van Esch
Dennis Kapteijns
Ricardo Betten
Rody van Gaal
Roy Groenendaal
Rob Groenendaal
Koen Hoek
Mike Lijssel
Jordy Lijssel
Guus Schuurmans
Joep Thijssen
Peer Thijssen
Nick Vliegenthart
Daan Voets
Jim Mutsaars
Stan van Rooij
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Ramon Baars

RK
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