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De voorbereiding  
 

Hoe we begonnen  

Oefenwedstrijden en beker  
 
Onze eerste oefenwedstrijd was direct een serieuze 

tegenstander. Excelsior Rijssen o15-1, ook een divisie 

6 ploeg en een club met vaak goede lichtingen was 2 

seizoenen geleden nog verantwoordelijk voor de 2
e

 

nederlaag van de oefenperiode. In Rijssen werd het 5-

1 voor Excelsior. Dit keer ging het een stuk beter en in 

een overtuigende wedstrijd werd Excelsior door ons 

vakkundig aan de kant gezet met 5-3. Dankzij een paar 

vuurpijlen wisten we direct wat “rugdekking” was want 

die was er niet altijd waardoor we er 2 onnodig tegen 

kregen. Maar dit bleek een prima leermoment want in 

het vervolg van de competitie bleek onze linkerkant 

door Jim vakkundig in het oog gehouden en was hij 

bijna altijd de steun en toeverlaat voor de linksback 

van dienst. De 2
e

 oefenwedstrijd was een mooi 

gelijkopgaande wedstrijd waarin we nipt met 1-0 

verloren bij en tegen de Graafschap. Op het 

Hoofdveld van Sportpark de Bezelhorst hadden we 

het vooral moeilijk met de wisselingen op de vleugels 

van de Graafschap. Veel overlap en underlap zoals dat 

zo mooi heet, maar ook hier geldt; als we verloren 

hebben dan hebben we hopelijk wat geleerd. Bij de 2
e

 

oefenwedstrijd tegen hetzelfde team wisten we de 

winst wel naar ons toe te trekken en bleken we de 

betere ploeg die het spel op de vleugels nu wel wist te 

neutraliseren. Dankzij de winnende van Kemy in 

blessuretijd wonnen we de “morele 3 punten”.Op een 

woensdagavond in de voorbereiding naar Brummen 

voor een potje tegen een Hoofdklasser. Grote gasten 

en Safa zal zich deze wedstrijd nog wel herinneren. Na 

een prachtige 2
e

 helft waarbij we de tegenstander de wil 

wisten op te leggen gingen we met een gelijkspel van 

het veld af. We waren klaar voor de competitie maar 

eerst nog even de bekerwedstrijden. Tegen Beuningse 

Boys (divisie 6) en Arnhemse Boys (divisie 5) bleken 

wij als Doetinchemse Boys de echter kerels want tot 2 

keer toe werd de winst naar ons toe getrokken. Tegen 

Beuningse Boys met 2 vingers in de neus en tegen 

Arnhemse Boys met vooral heel veel werklust. 

 

DZC’68 JO15-1 Seizoen 2022 - 2023  

 

 

 

De competie 
Hoe verging ons de eerste helft van dit seizoen?  

We begonnen met een uitwedstrijd tegen SML welke 

we helaas met 1-0 verloren. Uit een spaarzaam 

moment wist SML te scoren in een wedstrijd waarin 

wij iets beter waren en niet veel, maar wel meer wisten 

te creëren dan SML. Helaas krijg je niet altijd wat je 

toekomt, maar gelukkig is het ook wel eens andersom. 

Daar weten we alles vanaf sinds de wedstrijd Margriet 

thuis. Die wisten we te winnen dankzij een terechte 

rode kaart na een wereldpass van Timme op Cesur en 

ook de 2
e

 wedstrijd tegen de Treffers thuis werden de 

gasten op een rode kaart getracteerd. Dit wisten we 

beter uit te nutten want er werd maarliefst met 7-2 

gewonnen. Kerem stal de show dankzij 2 

werelddoelpunten van afstand maar Man of The 

Match was Jurrijn met 4 doelpunten! Nadat we 

moeizaam uit wisten te winnen tegen Beuningse Boys 

was de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen CSV ook 

een pittige; 0-0. In Oss werd het een souvereine 0-3 

overwinning behaald met gelegenheids rechterspits 

Cesur die er ook maar direct 2 scoorde. Nadat we 

VRC thuis eenvoudig wisten op te rollen met 4-0 

volgde een wat lastigere uitwedstrijd tegen Lochem 

waar ook de winst werd gepakt dankzij een goal van 

Kemy en de winnende van Kerem; 

 

wederom van afstand en zeer fraai. Nadat we De 

Graafschap oprolden thuis met wederom “de 0” en 

uit bij het lastige Orion ook de 3 punten meenemen 

kwam het neer op delaatste wedstrijd tegen DTS 

thuis. Dankzij een mooie 4-0 overwinning en het 

gelijkspel van SML bij Margriet waren we toch 

kampioen!! Het was een bijzonder mooie serie 

wedstrijden waar we met z’n allen tevreden op terug 

mogen kijken. In de competitie hebben we laten 

zien dat we naast veel scoren ook heel goed kunnen 

verdedigen. De spelprincipess zitten er steeds beter 

in en dankzij de fysieke trainingen en motiorisch 

warming-up’s met Marijn hebben we amper 

blessures. Maar nu eerst is het tijd voor vakantie; 

geniet van de winterse dagen van elkaar en de rust 

nu we geen programma hebben. Voor dat we het 

weten gaan we weer vol aan de bak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat 

De gemiddelde 

trainingsopkomst 92% is? 

Wist u dat 

Ons gemiddeld puntenaantal 

2,5 is? 

Wist u dat 

We een koploper hebben 

v.w.b. het puntenklassement? 

Training Wedstrijden Marijn de Kler Bokaal 

De koplopers zijn Derk en Kais die beiden 0 

trainingen gemist hebben; hulde! 

De gemiddelde trainingsopkomst is de hoogste van 

de afgelopen 3 seizoenen bij DZC’68 Jo15-1.  

Pagina 2  

Van de 16 officiele wedstrijden die we gespeeld 

hebben, hebben we er maarliefst 13 gewonnen, 1 

gelijkgespeeld en 2 verloren. We zijn geeindigd 

met het minste aantal tegendoelpunten in de 

competitie.   

Pagina 2 

Iedere trainingen kunnen er “balletjes en 

tomaatjes” verdiend worden wat uiteindelijk leidt 

tot een winnaar van de Marijn de Kler Bokaal 

aan het eind van het seizoen. 

Pagina 3 
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Traingen  
 

Trainingsopkomst eerste seizoenshelft  
Hoogste van de afgelopen 3 seizoenen  
Iedere training wordt de trainingsbijeenkomst 

bijgehouden middels een App van 

Trainersmagazine. De reden van afwezigheid zoals 

ziekte, studie of vakantie wordt ook genoteerd. Dit 

geeft een mooi beeld over een bepaalde periode, 

zowel individueel als per team. Hiernaast en 

hieronder ziet u de grafiek en de percentages per 

speler. Al met al zien we dat trainen loont, aangezien 

met deze hoge opkomst er ook een ongekend aantal 

wedstrijden gewonnen zijn.  

 

 

 

 

  

   
 Voetbal.nl  

 

Gemiddeld aantal punten  

Niet slecht… 
 
Voetbal.nl houdt automatisch bij hoe het 

winstpercentage is van een ingesteld datum. Vanf 

het begin van dit seizoen zijn de wedstrijden van de 

competitie, de Achterhoek Cup en de 

bekerwedstrijden verwerkt in bijgevoegd overzicht. 

Van de 16 wedstrijden wisten wij er maarliefst 13 te 

winnen wat meer dan 81% is. Slechts 1 keer gelijk 

(CSV) en twee nederlagen (ASZV en SML). 

Dit tesamen resulteert in dit mooie plaatje. Iets om 

trots op te mogen zijn. 

 

 

Er werden dit seizoen vooralsnog 13 wedstrijden gewonnen met een kampioenschap en de volgende ronde in de 

beker en Achterhoek Cup als gevolg.  

Kampioensfeest  
 

De Graafschap, Döner en 
karaoke  
Wie had dat gedacht; ze kunnen ook nog zingen.  

Nadat we ons Sinterklaasfeest gevierd hadden 

bleek dat Sinterklaas een mooi cadeau in petto 

had. 20 Vrijkaarten voor De Graafschap een dag 

na de laatste wedstrijd. Waarschijnlijk stond al in 

het grote boek dat wij kampioen zouden worden 

want deze middag werd direct ons 

kampioensfeest. Na een treurige wedstrijd ging 

het er in de kroeg van de familie Derksen “wild” 

aan toe. Van drillrap tot Hazes tot Normaal. Een 

schitterende middag/avond waarbij: Wessel liet 

zien dat hij naast barman ook DJ kan zijn, Jim 

altijd nog aan de slag kan als Hollandse Hits-

kanon, Kais echt bang is voor honden, iedereen 

gek van Döner is met heel veel knoflook saus,  

 

 

Safa en Jurrijn wel heel veel aandacht hadden 

voor alle sterke drank en er heel veel 

meisjesnamen voorbij kwamen. 

Al met al een geweldige afsluiting van de 1
e

 

seizoenhelft. 

 

 

In de kroeg van de familie Derksen ging het er vocaal 

wild aan toe. De grootste zangers waren Jim, Wessel en 

zeker ook Lyam. Naarmate de avond vorderde kwam 

iedereen los als het ging om de microfoon.  
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Marijn de Kler  
 

Marijn de Kler Bokaal 

Een tussenstand. 

 

In deze winterstop gaan we ook de eerste punten 

geven aan elkaar als het gaat om de MVP – Award. De 

grote beker wordt een wisselbeker die de winnaar een 

jaar mag houden. 

Deze troffee wordt uitgereikt aan de speler die door 

de staf en zijn medespelers aangewezen is als de 

“meest waardevolle speler”waarbij de spelers zelf 

mogen bepalen wat zij “waardevol” vinden. 

Is het een speler die altijd voor een positieve noot 

zorgt, is het een speler die zaken voor jou opknapt in 

het veld als het nodig is, is het die speler die zo vaak 

de winnende wist te maken of juist die speler die 

zoveel tegendoelpunten wist te voorkomen? Of juist 

die speler op het middenveld die er voor zorgde dat 

we zoveel kansen bij elkaar speelden? 

Hoe dan ook, de speler die de prijs wint krijgt er een 

mooi eerbetoon bij en mag het jaar erna de beker 

overhandigen aan zijn opvolger. We zijn benieuwd wie 

deze eerste winnaar van de MVP Award bij DZC 

jo15-1 gaat worden! 

Als het allemaal mee zit gaan we aan het eind van het 

seizoen naar een meerdaags toernooi. In de 

winterstop gaan we hierover in overleg met de staf en 

de ouders. Dat zal een mooi (feest)weekend worden 

waarbij we de diverse bekers en medailles kunnen 

gaan uitreiken!  

Goals  
 

Niet het belangrijkste 

Maar we hebben ze wel nodig 
 
Het aantal voorkomen doelpunten valt lastig weer 

te geven, wat wel te meten was waren de 

tegendoelpunten. Met 5 in de competitie waren 

met afstand de minst gepsseerde verdediging; dat 

is het fundament van de titel. 

Maar er moet natuurlijk wel gescoord worden 

want anders wordt het altijd 0-0. Hieronder de lijst 

met doelpuntmakers over alle wedstrijden in de 1
e

 

seizoenhelft. Jurrijn heeft zijn doelpunten-

productiviteit meegenomen naar DZC al moet 

gezegd dat het er met 5 en 4 goals in 2 wedstrijden 

wel vertekend uitziet. Wat opvalt zijn de vele goals 

van middenvelders waarbij het dikwijls ook de 

winnende waren; het vaakste van Kemy en Kerem. 

 

Tussenstand in de winterstop van de Marijn de Kler 

Bokaal.  

Al sinds jaar en dag wordt er bij de teams van 

Patrick een klassement bijgehouden van “balletjes 

en tomaatjes”. Iedereen kan, soms individueel en 

soms in teamverband, balletje verdienen (punten) 

of tomaatjes (minpunten). De winnaar krijgt aan het 

eind van het seizoen een beker overhandigd die 

vernoemd is naar de 2
e

 trainer naast Patrick die dit 

klassement ook bij houdt. Dit seizoen is er dus 

voor de 2
e

 keer een Marijn de Kler Bokaal te 

verdienen bij DZC en hier volgt de allereerste 

tussenstand. 

Doelpuntmakers 1
e

 competitiehelft DZC’68 Jo15-1  

 

      

In alle drie competites behaalden we de 1
e

 plek in de poule.    

Statistiek  
 

Drie keer nummer 1  
In alle competities de beste in 2022  

Mooie statistieken zijn altijd leuk natuurlijk. Nog voor de winterstop spelen we 

tegen Sparta Nijkerk voor de beker. Laten we zorgen dat we daar in 2023 ook nog 

in verder mogen in de kwartfinale. Dat hebben we al gerealiseerd in de 

Achterhoek Cup doordat we op basis van onderling resultaat gewonnen hadden 

van Longa.  
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