HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC

DE HISTORIE
In de 7e wedstrijd van het seizoen speelt DSC nu de 12e wedstrijd thuis tegen Teisterbanders. De laatste keer dat beide
teams elkaar tegen kwamen was in de 4e klasse in seizoen 2009-10. Dit was het seizoen dat DSC kampioen werd en
promoveerde naar de 3e klasse om daar 7 seizoenen te spelen. Thuis won DSC met 5-1 en uit met 0-1. In seizoen 2008-09
won DSC ook thuis met 3-0 en verloor het met 1-0, maar ging daarmee wel door naar de nacompetiitie om uiteindelijk in
de finale van die nacompetitie te sneuvelen tegen RCD. In totaal werd er pas 4 x tegen elkaar gespeeld. DSC won 3x en
Teisterbanders 1x. 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 en sportieve wedstrijd !

DE STAND

PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 5 november 2017.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC tegen Teisterbanders in de 7e wedstrijd van de 4e klasse E Zuid 1. DSC, nu 12e, heeft na 4 nederlagen op rij
weer een punt behaald uit tegen Beesd, waar het eigenlijk de winst liet liggen. Teisterbanders, nu 9e, speelde vorige week thuis
gelijk tegen Den Dungen. Beide teams willen zich vast verbeteren op de ranglijst. Het vertoonde spel van DSC vorige week bood
aanknopingspunten en ook de midweekse oefenwedstrijd tegen 3e klasser Berghem Sport werd met 2-1 gewonnen. We zijn
benieuwd of die lijn vandaag doorgezet kan worden. De wedstrijd staat onder leiding staat van de heer D.J.L Jansen. Hij wordt
geassisteerd door de heren M. van der Kammen en F. Verwoert.
Steun DSC en moedig ze aan ! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.
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PUPIL van de WEEK
Gesponsord door:
en

Deze week, bij de 7e wedstrijd van het seizoen is Ilias Lazaar Pupil van de Week. Ilias is 8 jaar en speelt bij JO9-3. De trainers en
leiders zijn Maarten van Cromvoirt, Marco van Herwaarden en Koen Leenders. Ilias speelt nu voor het 2e seizoen bij DSC. Ilias
speelt in de spits voor het team. Hij is erg snel en kan goed dribbelen en passeren. Hij is rechtsbenig en altijd fanatiek aanwezig.
Ilias is altijd op de training en geniet van het samen spelen met zijn teamgenoten. Hij is fan van Real Madrid en vind het tenue
van Real Madrid natuurlijk het mooiste. Op school heeft Ilias het liefst woordenschat en spelling. Hij besteed liever veel minder
tijd aan rekenen. Het lekkerste eten vindt hij pizza. De mooiste muziek vindt Ilias Rap- muziek. Ilias heeft ook broers die ook bij
DSC spelen. Als Ilias een wedstrijd speelt dan komen zijn ouders altijd kijken. We zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Ilias
komen kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van Teisterbanders. We wensen Ilias 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
Leider
Grensrechter
Verzorger
Ass Trainer
Keeperstrainer

Arian Meeuwsen
Mari van der Kammen
Jack Ackermans
Patrick Theuwis
Ad Schippers / Cor Piels
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Andries van Mourik
Piet Schimmel
Frank Verwoert
Mars van Mourik
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Ton Burg
Tom van Geffen
Leon van Heel
Frank Kaufmann
Mathijs Maas
Corne de Zeeuw
Dorus Piels
Martijn Veldhuis
Emiel van Dalen
Mark Hooijmans
Menno van de Griendt
Bas Vos
Dorus Piels
Mathijn van Kessel
Roy van Namen
Lesley Cleven
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Erik van der Weert
Luuk Aanholt
Dennis Jansen
Roy Heij
Maxim Poelen
Levi Molle
Pim van der Gun
Jan van Mourik
Demian van Straten
Sem Schuilenburg
Guus Rekveld
Cees Arisse
Harmen van Rinssum
Rik van de Kop
Stijn Brinks
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UITSLAGEN VORIGE SPEELRONDE en PROGRAMMA DEZE WEEK

De meest verdienstelijke 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 vragen elke thuiswedstrijd aan een telkens wisselende DSC supporter de speler van zijn of haar
keuze kenbaar te maken. Deze keuze vereeuwigen we zo snel mogelijk na de wedstrijd en zullen deze foto op de website
plaatsen. Deze week heeft Johan van Houten de belangrijke taak de ‘man of the match’ te kiezen.
De laatste keer is Bas Vos gekozen in de competitiewedstrijd tegen Theole.

De eerst volgende wedstrijden
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