HOOFD SPONSOREN JEUGDPLAN vv DSC

DE HISTORIE
In de 4e wedstrijd van het seizoen speelt DSC nu de 7e wedstrijd thuis tegen Teisterbanders. De laatste keer dat beide teams
elkaar tegen kwamen was in de 4e klasse vorig seizoen, Teisterbanders won toen bij DSC met 2-4 en uit redde Teisterbanders
ternauwernood 1 punt in de laatste minuut (1-1). In totaal werd er pas 6 x tegen elkaar gespeeld. DSC won 3x en
Teisterbanders 2x en er was 1 gelijk spel. Het totaalbeeld toont dat beide aan elkaar gewaagd zijn. 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 14 oktober 2018.

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD
Vandaag speelt DSC haar 4e wedstrijd van het seizoen 2018-19 tegen Teisterbanders in de 4e klasse E Zuid 1. DSC heeft na 2
overwinningen vorige week een pijnlijke en verdiende nederlaag geleden tegen het messcherpe GVV en staat nu 7e. We zijn
benieuwd hoe DSC zich gaat herstellen tegen de gasten uit Kerk-Avezaath die 12e staan, nog geen punten hebben en dus een
moeizame start van het seizoen hebben.. De wedstrijd vandaag staat onder leiding staat van de heer A. Rijpert. Hij wordt
geassisteerd door de Mari van der Kammen en Frank Verwoert.
Steun DSC en moedig ze aan ! We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.
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Uw juridische partner in business

PUPIL van de WEEK
Gesponsord door:
en

Deze week, bij de 4e wedstrijd van het seizoen is Siem van Eeuwijk Pupil van de Week. Siem is 6 jaar en speelt bij JO8-1. Zijn
trainers en leiders zijn Renzo Vogel, Ton Roeters en Pascal Mulder. Siem speelt nu voor het 2e seizoen bij DSC. Siem is een
rechtsbenige middenvelder met al veel sterke punten als inzicht, traptechniek, techniek en snelheid. Hij werkt aan het verbeteren van
zijn spel en zijn vader gelooft daar echt in. Hij is altijd enthousiast en sociaal op alle trainingen aanwezig en beleeft veel plezier aan
het scoren in partijtjes en wedstrijden spelen. Hij is fan van Ajax en vind het tenue van Ajax dan ook het mooiste. Op school
vermaakt Siem zich altijd goed en heeft plezier in alle vakken. Het lekkerste eten vindt hij Pizza en favoriete muziek heeft hij niet
want hij geniet van allerlei muziek (behalve K3). Als Siem een wedstrijd speelt dan komen zijn ouders en opa en oma altijd kijken.
Siem gaat zelf op zondag ook vaak naar zijn vader martijn kijken die nog in het 4e voetbalt en moedigt dan natuurlijk ook aan! We
zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Siem komen kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van
Teisterbanders. We wensen Siem 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.
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Ton Burg
Tom van Geffen
Leon van Heel
Frank Kaufmann
Tim Essing
Damian van Herwijnen
Menno van de Griendt
Martijn Veldhuis
Emiel van Dalen
Mark Hooijmans
Christian Broekmeulen
Bas Vos
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Harmen van Rinsum
Dion van Toorn
Roy Heij
Frank de Heus
Maxim Poelen
Pim van de Gun
Rudi Helderton
Josha Noya
Guus Rekveld
Demian van Straten
Jan van Mourik
Jens van der Wal
Dennis Jansen
Levi Molle
Niels Zuurmond
Tommy Loen
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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 Richard van As de belangrijke taak de ‘man of the match’ te kiezen.
De laatste keer is Frank Kaufmann gekozen in de competitiewedstrijd tegen OSC’45.

De eerst volgende wedstrijden
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