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DE HISTORIE 
 

Tot 9 seizoenen geleden had DSC zeker al 20 jaar niet tegen Wilhelmina gespeeld in competitieverband. 5 jaar geleden troffen beide 
teams elkaar in de 3e klasse. DSC won toen thuis met 5-1 en verloor uit met 2-1. Nu in de 4e klasse treffen de verenigingen elkaar 
weer. De historie is dus  een korte. Uit werd in 4 seizoenen 3x gelijk gespeeld en 1 maal verloren.  Thuis won DSC 4 keer. Op basis 
deze historie, heeft DSC een betere kans, maar in deze competitie waar men traditioneel zo dicht bij elkaar staat, is iedereen aan 
elkaar gewaagd gebleken. Bovendien is het seizoen nog erg jong en is niet goed in te schatten hoe de krachtsverhoudingen liggen ! 
We verwachten een spannende wedstrijd met twee teams die dezelfde belangen hebben, namelijk punten halen en lekker in de 
bovenkant van de competitie spelen en mogelijk een periodetitel in de wacht slepen! 
 

DE STAND 
 

   
  

   



PROGRAMMABOEKJE VOOR DE WEDSTRIJD OP 21 oktober 2018. 
 

                                           Wilhelmina     
   

 

 

VOORBESCHOUWING OP DE WEDSTRIJD  
  

Vandaag speelt DSC haar 5e wedstrijd van het seizoen 2018-19 tegen Wilhelmina  dat 8e staat in de 4e klasse E Zuid 1. DSC heeft 
zich vorige week hersteld met een overwinning tegen Teisterbanders. Wilhelmina won vorige week van Buren en staat nu 8e met 3 
punten minder dan DSC. We zijn benieuwd of DSC de stijgende lijn kan voortzetten, iets dat Wilhelmina ook ongetwijfeld nastreeft. 
De wedstrijd vandaag staat onder leiding staat van de heer J. van den Broek. Hij wordt geassisteerd door de Mari van der Kammen 
en Leon Muskens. 
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: 

    en   
 

Deze week, bij de 5e wedstrijd van het seizoen is Cheyenne Lansdaal Pupil van de Week. Cheyenne is 8 jaar en speelt bij JO9-4M.  
De trainers en leiders zijn Frank Hooijmans, Linda Smits en Ingrid Lansdaal. Cheyenne speelt nu voor het 2e seizoen bij DSC. Ze is 
een linksbenige wendbare spits met een goede dribbel en schot. Ze werkt aan het verbeteren van haar conditie en concentratie. 
Cheyenne is altijd op alle trainingen gedreven aanwezig, vind het heel gezellig in haar team en beleeft veel plezier aan het scoren in 
partijtjes en wedstrijden. Ze is fan van Ajax en het Nederlands Vrouwen team en vind het tenue van Ajax dan ook  het mooiste. Op 
school vermaakt Cheyenne zich altijd goed met rekenen maar met taal niet zo. Graag eet ze friet, pizza en tomatensoep en favoriete 
muziek heeft ze niet want Cheyenne geniet van allerlei muziek.  Als ze een wedstrijd speelt dan komen  haar ouders, opa en oma 
altijd kijken. Ook heeft ze een broertje die bij DSC speelt en haar moeder is natuurlijk betrokken als leider.  We zijn benieuwd of ze 
vandaag ook naar Cheyenne komen kijken om te zien hoe hij gaat proberen te scoren tegen de keeper van Wilhelmina.  We wensen 
Cheyenne veel succes en een mooie middag als Pupil van de Week en hopen dat ze 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   Roland Timmermans   Trainer   Hennie van Ooijen 
Begeleiding  Patrick Theuwis     Begeleiding  Coen van Overbeek 

Johan Vos       Mart Bammens 
Verzorger  Jack Ackermans    Verzorger  Roberto Madretsma 
Keeperstrainer  Martijn van Strien    Keeperstrainer  - 
                 

DE SELECTIES 
o Ton Burg  A     Jordey van Ham  A    
o Tom van Geffen  K     Glenn Ijzerdoorn  K  
o Mahmut Muharemovic      Mike Griepink 
o Frank Kaufmann       Pim Stoop 
o Tim Essing       Mathew Vos 
o Damian van Herwijnen      Nick Kuipers 
o Menno van de Griendt      Ian Willems 
o Martijn Veldhuis       Johny de Nies 
o Emiel van Dalen       Raoul Noijen 
o Mark Hooijmans       Karen Sampat 
o Christian Broekmeulen      Loid van Kaathoven 
o Bas Vos        Rick van Beers 
o Brent van Herwijnen      Roberto Janssen 
o Mike van Namen       Jasper Netten 
o         Sharif Bousselham    
o Jay Ackermans  RK     Bjorn van de Bersselaar  RK 

  

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  Rudolf Wijgergangs  de belangrijke  taak de ‘man of the match’  te kiezen. 
De laatste keer is Frank Kaufmann  gekozen in de competitiewedstrijd tegen Teisterbanders.  
 

De  eerst volgende wedstrijden     

 
Hedel  

28 OKT  

13.30 uur  
DSC    

 
DSC  

04 NOV
14.30 uur  

SCR  
  11 november Beker- / inhaalprogramma  

 
Jan van Arckel  

18 NOV
14.30 uur  

DSC  

 


