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DE HISTORIE 
 

In de 5e wedstrijd van het seizoen speelt DSC nu de 3e wedstrijd thuis tegen Theole. De laatste keer dat beide teams 
elkaar tegen kwamen was in de 3e klasse in seizoen 2014-15. Thuis speelde DSC gelijk met 2-2 en uit verloor het met 4-3. 
In seizoen 2010-11 was dat in de 3e klasse. Sinds 1991 werd er in totaal 10x tegen elkaar gespeeld in de 4e, 5e klasse en 
nacompetitie van seizoen 2013-14. Tot nu toe won Theole  5 wedstrijden en werd er 3 keer gelijk gespeeld. Dus won DSC 
2 duels. Het totaalbeeld toont dat Theole  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 22 oktober 2017. 
 

                                     
    

 
VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  

  
Vandaag speelt DSC tegen Theole in de 5e wedstrijd van de 4e klasse E Zuid 1.  DSC, nu 11e, heeft na 3 nederlagen op rij weer 
behoefte aan succes. Theole, nu 3e, leed vorige week bij buurman Alem haar 1e nederlaag van het seizoen en zal de positie hoog 
in de ranglijst willen houden.  De wedstrijd staat onder leiding staat van de heer P. de Ridder. Hij wordt geassisteerd door de 
heren M. van der Kammen en J. Huliselan. 
Steun DSC en moedig ze aan !  We wensen u vandaag weer veel kijkplezier.  
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Uw juridische partner in business 
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PUPIL van de WEEK 

Gesponsord door: 

        
 

Deze week, bij de 5e wedstrijd van het seizoen is Kay van offeren Pupil van de Week. Kay is 7 jaar en speelt bij JO8-3.  De 
trainers en leiders zijn Petro Vogel, Gideon Ackermans en Gijs van Osch.  Kay   speelt nu voor het 1e seizoen bij DSC.  Kay speelt 
afwisselend in de spits of op het middenveld in het team. Hij is erg balvast en kan goed schieten. Hij is rechtsbenig, wil altijd 
winnen en werkt hard aan zijn positiespel. Kay is altijd op de training en in het team is hij een goede luisteraar en coacht zijn 
teamgenoten. Hij is fan van Ajax en vind het tenue van Ajax natuurlijk het mooiste. Op school heeft Kay het liefst gymnastiek en 
pauze waarin gespeeld kan worden. Hij besteed liever veel minder tijd aan leren. Het lekkerste eten vindt hij friet en pizza. De 
mooiste muziek vindt Kay muziek ziek cool is om bij te chillen.  Kay  heeft 2 broers, Sem en Dean, die ook  bij DSC spelen.  Als 
Kay een wedstrijd speelt dan komen  zijn ouders en opa en oma altijd kijken.  We zijn benieuwd of ze vandaag ook naar Kay 
komen kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van Theole.  We wensen Kay 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 
  

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 STAF 

Trainer   Arian Meeuwsen    Trainer   Henk Peters / Roland van Valburg 
Leider   -     Leider   Hans Elenbaas 
Grensrechter  Mari van der Kammen   Grensrechter  Joop Huliselan 
Verzorger  Jack Ackermans    Verzorger  Rein Burasoba 
Ass Trainer  Patrick Theuwis    Ass Trainer  - 
Keeperstrainer  Ad Schippers / Cor Piels   Keeperstrainer  Rene van Mierle 
         

DE SELECTIES 
 

o Ton Burg  A     Ibrahim Aliskan  A   
o Tom van Geffen  K     Bram Peters   K  
o Leon van Heel       Nadir Aqhaddar 
o Frank Kaufmann       Emmerick van Baal 
o Mathijs Maas       Joost van Beek 
o Corne de Zeeuw       Ruben Boot  
o Dorus Piels       Harfey Chikido 
o Mahmut Muharemovic      Bas van Druten 
o Mathijn van Kessel      Tim Elenbaas 
o Mark Hooijmans       Abdullah Ergen 
o Menno van de Griendt      Jordy Janssen 
o Bas Vos        Bartlomiej Grzywacz 
o Tommie de Vaan       Ward Hulshoff 
o Damian van Herwijnen      Sem Kars 
o Roy van Namen       Seraf Kaya 
o         Alper Kaya 
o         Jordy Peek 
o         Abdullah Tan 
o         Kadeem Pantophlet  
o Berjelle van Namen  RK     Luc de Boer / Arjan Zanting RK

  

UITSLAGEN VORIGE SPEELRONDE en PROGRAMMA DEZE WEEK 
 

 
 
 

De belangrijkste 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  Martin Hooijmans  de zware taak de ‘man of the match’ te kiezen. 
De laatste keer is Ton Burg  gekozen in de competitiewedstrijd tegen SCI.  
 

De  eerst volgende wedstrijden 
 

 

Beesd 

29 OKT 

14:00 

competitie
 

 

DSC 
   

 

DSC 

05 NOV 

14:30 

competitie
 

 

Teisterbanders 
 

  

 

 


