
Vrijdag 8 oktober 20:00 uur :  Dissidenten – Zwart-Wit ‘13 
 

In de derde wedstrijd van de Nederlaagserie 2021-2022 nemen we het op 

tegen Zwart-Wit ’13, de laatste ontmoeting met deze tegenstander was op 

vrijdag 14 oktober 2016, toen wisten we de wedstrijd met 3-2 te winnen. 
 

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd : 
 

Maarten Kruithof (keeper)  Tommie Pot 

Cees Broere    Benny Tolenaars 

Mitchell Haan    Johan Verschoor 

Jordy Korpel    Pascal ? 
  

Coach: Jan Tolenaars   Scheidsrechter:  Nico Nederlof 
 

 

Vrijdag 10 september :  Dissidenten – Transvalia ZW   1 -10 
 

Na lange tijd mochten we op deze vrijdagavond eindelijk weer voor het 

"echie".  
 

Ondanks een redelijke start van de wedstrijd waarin Benny scoorde op 

aangeven van Tommie, bleek al snel dat we nog wedstrijdritme missen. 

Onze tegenstanders van Transvalia hadden al meer wedstrijden in de benen 

en zetten ons overal vast en wisten mede door persoonlijke fouten van onze 

kant in de eerste helft uit te lopen naar 1-5.  
 

In de tweede helft een zelfde spelbeeld, ook wij kregen kansen maar die 

wilden er niet in, terwijl Transvalia vaak in de omschakeling met veel ruimte 

in onze rug uitliep naar een 1-10 overwinning. Een 1e wedstrijd met een 

sterke tegenstander, waarin de uitslag wel wat lager uit had kunnen vallen. 
 

Doelpunt:  Benny 1x. 

Assist:  Tommie 1x. 

 
 
 

Grote Clubactie  (koop nu je loten) 
 

Inmiddels is de Grote Clubactie van start gegaan. De verkoop van de loten 

gaat net als vorig jaar online via onderstaande link: 
 

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

We zullen deze link met jullie delen via email, whatsapp, facebook, als jullie 

hem dan ook zoveel mogelijk met familie en vrienden willen delen, dan 

hopen we op deze manier weer een mooi aantal loten te verkopen voor onze 

vereniging, want van de € 3,00 per lot gaat € 2,40 naar onze vereniging !! 
 

 

 

 

Coronatoegangsbewijs (kantine) 

 
Vanaf 25 september is een coronatoegangsbewijs verplicht in de kantine 

van de Sporthal. 
 

 

Programma : 
 

Vrijdag 08 oktober  Dissidenten – Zwart-Wit ’13  

Vrijdag 22 oktober  Dissidenten – Spuioever 

Vrijdag 05 november Dissidenten – DocuFlex Printing 

Zaterdag 20 november Familie Toernooi 

Vrijdag 03 december Dissidenten – ………………… 

Vrijdag 17 december Dissidenten – ………………… 

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

