
Vrijdag 21 oktober 20:00 uur :  Dissidenten – Fruity Pack 
 

Op deze vrijdagavond nemen we het op tegen Fruity Pack, vorig seizoen 

eindigde de wedstrijd in 3-5. De volgende spelers worden uitgenodigd: 
 

Maarten Kruithof (keeper)  Tommie Pot 

Cees Broere    Benny Tolenaars 

Mitchell Haan    Johan Verschoor 

Jordy Korpel    Benny van Nieuwenhuijzen 
 

Coach: Jan Tolenaars    Scheidsrechter: Nico Nederlof 
 

 

Woensdag 21 september  Schenking aan Stichting De Overbrugging 
 

Woensdagmiddag 21 september hebben we in Oud-Beijerland de € 1.500,-

die Stichting De Overbrugging door trekking gewonnen had bij de speciale 

Bingo op 10 september overhandigd. We kijken terug op een gezellige 

uitreiking, waarbij iedereen heel dankbaar was voor het mooie bedrag.  

Het geld werd uitgereikt aan Arie van Pelt, voorzitter van De Overbrugging.  
 

 

Vrijdag 23 september :  Dissidenten – Mama’s Maaltijden   0 – 3 
 

In de 1e officiële wedstrijd van dit seizoen namen we het op tegen de nieuwe 

tegenstander Mama's Maaltijden. Al snel bleek dat het een gelijk opgaande 

wedstrijd zou worden. Beide teams kregen kansen, waar bij ons de bal er 

niet in wilde, wist Mama's Maaltijden twee keer te profiteren van een fout 

aan onze kant, zo stond er met de rust 0-2 op het scorebord. In de 2e helft 

waren we zeker niet de mindere en kregen genoeg kansen, maar iedere keer 

weer stond hun goede keeper in de weg. Ook Mama's Maaltijden kreeg een 

aantal kansen maar wisten Maarten niet te passeren. Kort voor het einde van 

de wedstrijd viel er toch nog één goal, die een 0-3 nederlaag betekende. 
 

Ondanks de nederlaag volgde er een gezellige 3e helft, waarbij het sportieve 

Mama's Maaltijden veel loten kocht voor de Lotto. Na de Lotto trekking 

volgde de huldiging van onze Keeper Maarten, hij ontving een 

Waarderingsprijs als dank voor de sponsoring van de mooie Polo’s door 

Kruithof Glas & Kunststof.   

Zaterdag 5 november vanaf 19:00 uur :   Familie Toernooi 
 

Op zaterdagavond 5 november hopen we weer het Familie Toernooi  

te organiseren. De gezelligheid staat natuurlijk weer voorop op deze avond, 

met korte wedstrijden, een Verloting en natuurlijk een Prijsuitreiking. 
 

We zouden het fijn vinden om van jullie door te krijgen hoeveel Familie   

en/of vrienden meedoen aan het toernooi… 
 

Zouden jullie dit door willen geven… 
 

 

Schitterende tussenstand Grote Clubactie !!      
 

Inmiddels zijn er al 220 loten gekocht, iedereen die al loten heeft gekocht 

willen we natuurlijk hartelijk bedanken!  
 

De lot(en) kunne online gekocht worden via onderstaande link: 
 

https://lot.clubactie.nl/lot/z.v.v.-dissidenten/408007 
 

 
 

 

Programma : 
 

Vrijdag 21 oktober  20:00 uur   Dissidenten – Fruity Pack 

Zaterdag 5 november 19:00 uur   Familie Toernooi !! 

Vrijdag 18 november  20:00 uur   Dissidenten – Rubber Ducks 

Vrijdag 16 december  20:00 uur   Dissidenten – ……………… 

https://lot.clubactie.nl/lot/z.v.v.-dissidenten/408007

