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PUPIL van de WEEK  

Het tenue van de Pupil van de Week wordt gesponsord door  
Timo Nendels is bij deze 22e wedstrijd van het seizoen Pupil van de Week. Timo is 7 jaar oud en speelt in F6. Timo speelt nu 
voor het 1e seizoen bij DSC. De trainer/leiders zijn Marti van Goor, Jeroen de Groot en Leon van Wanrooij. Timo is een 

rechtsbenige verdediger die zijn team achterin op orde houd. Timo is moeilijk te passeren. Elke training werkt Timo aan 
algemene verbetering en ontwikkeling. Timo is natuurlijk (bijna) altijd op de trainingen. Timo is fan van PSV en heeft op 

school graag computeren. Lezen vindt Timo het minst leuke vak. Het tenue van FC Barcelona vindt Timo het mooiste. Timo 
eet graag frietjes luistert graag naar allerlei soorten muziek. Ook diverse familieleden zijn actief bij DSC. Als Timo moet spelen 

komen zijn ouders en opa en oma ook altijd kijken. Vandaag zullen ze er vast ook zijn om te zien of Timo gaat scoren tegen 

de keeper van TGG. We wensen Timo vandaag een hele fijne dag toe als Pupil van de Week en hopen dat hij nog vele jaren 
met plezier bij DSC zal spelen.  

 

LOTERIJ 
 

De prijzen worden gesponsord door en  

Tijdens de rust trekt de Pupil van de Week de winnende loten voor 2 x 1 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. 
 

 

UITSLAGEN van vorige en PROGRAMMA van deze speeldag  
 

 
 
 
 
 



 

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 10 april 2016. 
 

  

                                                                       
            
 

 

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  
  

Vandaag speelt DSC (3e) tegen TGG (6e) de 22e wedstrijd van het seizoen. DSC speelde vorige week misschien wel 

haar slechtste wedstrijd en verloor verdiend van een beter en gemotiveerder BMC. Ook TGG liet kostbare punten 
liggen tegen Zwaluw VFC die net als BMC de strijd om behoud weer spannend maakt. Beide teams spelen vandaag 

weer een belangrijke wedstrijd gezien de posities op de ranglijst. De laatste wedstrijd tussen beide verenigingen 
eerder dit seizoen in Den Bosch juist voor de kerst werd een overwinning voor TGG. Daarmee kwam een mooie serie 

overwinningen van DSC ten einde in een wedstrijd die ook anders had kunnen eindigen als 2 DSC spelers elkaar vlak 
voor de doellijn niet in de weg hadden gelopen. Uiteraard is het voor DSC van belang nu de draad weer op te pakken 

met als doel het behalen van de 3e plaats in de ranglijst om zo nacompetitie af te dwingen. Gezien de 1e wedstrijd 
kan en mag er geen onderschatting van de tegenstander zijn bij DSC. Vandaag is de kans om de uitnederlaag van 

vorige week weg te poetsen. We verwachten daarom een spannende wedstrijd ! De wedstrijd staat onder leiding 

staat van de heer de Vaan. 
Steun DSC en moedig ze aan ! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.  
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Overzicht wedstrijden vv DSC Competitie 2015-2016 Zuid 1 3e klasse C 

 

            Dat   Thuis  Uit   1 X 2 

24-4  CHC sv - DSC   37% 24%39% 

1-5  Haarsteeg  - DSC   36% 24%40% 

8-5  DSC  - Boxtel   72% 18%10% 

16-5 
  

Vlijmense Boys - DSC  41% 24%35% 

Dit seizoen spelen alle verenigingen om 14.30 uur hun thuiswedstrijden (en dus uit ook ;) ! 
 

DE HISTORIE 
 

Beide verenigingen zijn elkaar sinds seizoen 2000-01 in totaal 11 keer in competitieverband tegen gekomen. De 

eerste 5 seizoenen tot en met 2004-05 in de 4e klasse en per dit seizoen in de 3e klasse. Er waren in totaal 1 
gelijk spel, 6 overwinningen voor TGG en 4 maal winst voor DSC. Beide teams haalden hun overwinningen op 1 

na allemaal thuis. Dit seizoen verloor DSC uit in Den Bosch met 2-1. Op basis van deze balans is TGG licht 

favoriet. 
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 STAF 
 
Trainer  John Laponder    Trainer  Mark van Delft 

Leider(s) Mark Brekelmans    Leider  Frans Sluijter 
         Carel Rijkers  

Grensrechter Henk de Weerd    Grensrechter Jan Spierings 
Verzorger Jack Ackermans    Verzorger Cressida Albersen 

Ass Trainer Patrick Theuwis    Ass Trainer Gerard Burg 

Keeperstrainer Arjan Baggerman    Keeperstrainer  
    

DE SELECTIES 

 

o Bas Vos  A     Gunther van Meurs A   
o Tom van Geffen K     Bas van Zeelst      

o Koen van Kessel      Brian van der Steen 
o Jeroen de Groot      Karim el Barkaoui 

o Mathijs Maas      Marciano Bouleij 
o Joery Keizer      Jockey Hooijmans 

o Emiel van Dalen      Remco Fransen 
o Dorus Piels      Kevin de Jong  

o Kevin Broekmeulen     Omar Kaddoeri 

o Freek Boeren      Nick Klerx 
o Karim Kaaouass      Clemens Roomer 

o Mathijn van Kessel     Paul Lans 
o Martijn Veldhuis      Robin Meesters 

o Mark Hooijmans      Ronald Possemis 
o Ton Burg      Leroy Werts 

o            
o Emiel Schippers  RK         

 
 

DE COMPETITIESTAND 
 

 
 

INHAALWEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

 

DSC 1 is vrij ! 
 

Kies de speler van de wedstrijd ! 
 
Graag nodigen we u uit om na de wedstrijd uw keuze kenbaar te maken van welke DSC speler u vindt dat deze 
vandaag het meest verdienstelijk is geweest voor het team. We verzoeken u de speler aan te kruisen en uw 

wedstrijdblaadje bij Chris Janssen of Angely van Hooft in te leveren. De speler van uw keuze vereeuwigen we zo snel 
mogelijk na de wedstrijd samen met de Pupil van de Week op een foto en zullen deze op de website plaatsen.  

De laatste keer koos u Freek Boeren in de wedstrijd tegen Den Dungen ! 

 


