
Vrijdag  18 november  20:00 uur :  Dissidenten – Rubber Ducks 
 

Op deze vrijdagavond nemen we het op tegen de Rubber Ducks, de laatste 

ontmoeting dateert van 13 december 2019 en eindigde in een 2-6 nederlaag. 

De volgende spelers worden uitgenodigd: 
 

Maarten Kruithof (keeper)  Johan Verschoor 

Jordy Korpel    Benny van Nieuwenhuijzen 

Tommie Pot    Isaac Falagueira 

Benny Tolenaars    
 

Coach: Jan Tolenaars    Scheidsrechter: Nico Nederlof 
 

 

WK POULE 2022 – Inschrijven kan tot en met zaterdag 19 november 
 

Op zondag 20 november start het WK Voetbal 2022 in Qatar.  
 

Natuurlijk is er ook deze keer weer een WK Poule, die het volgen van het 

WK toch vele malen spannender en leuker maakt! 
 

Hieronder de belangrijkste informatie: 
 

- Er is plek voor 100 deelnemers. 

- Er mag maximaal 1 formulier per persoon worden ingeleverd. 

- Deelname kost € 10,00. 

- Er gaat per inschrijfformulier € 2,00 naar de Goede Doelen Spaarpot. 

- Bij 100 deelnemers bedraagt de Hoofdprijs € 320,00. 
 

Het reglement en inschrijfformulier is te vinden via onderstaande link: 
 

http://www.zvvdissidenten.nl/page8.html 
 

Let op! Vul alle tabbladen volledig in, als het formulier correct is ingevuld, 

maakt het bestand een deelnamecode aan op het laatste tabblad. 
 

Als je familie of vrienden hebt die mee willen doen, zijn ze natuurlijk van 

harte welkom… 
 

Succes met het invullen van de WK POULE !! 
 

Zaterdag 5 november :  De Bijlties winnen het Familie Toernooi 
 

Op deze zaterdagavond namen De Bijlties, De Ceesies en De Tommies het 

eindelijk weer tegen elkaar op tijdens het Familie Toernooi van Dissidenten, 

dat de afgelopen twee edities geen doorgang kon vinden i.v.m. corona. 
 

De openingswedstrijd ging tussen De Tommies en De Bijlties, in deze 

wedstrijd kwamen De Bijlties op een 3-0 voorsprong en wisten uiteindelijk te 

winnen met 3-2. In de 2e wedstrijd nam het gezellige team van De Ceesies 

met veel dames in de gelederen het op tegen De Tommies, deze zeer 

doelpuntrijke wedstrijd eindigde in een 6-5 overwinning voor De Tommies. 

In de 3e wedstrijd tussen De Ceesies en De Bijlties bleef het lang 0-0, maar 

wisten De Bijlties toch nog met 5-1 te winnen. 
 

Op deze avond namen we het twee keer tegen elkaar op, dus stond de 

wedstrijd tussen De Bijlties en De Tommies nu weer op het programma, 

waarin De Tommies met nog vier minuten op de klok een 3-1 voorsprong 

hadden, maar De Bijlties in de slotfase toch nog terugkwamen tot 3-3.  

Hierna namen De Tommies en De Ceesies het weer tegen elkaar op met een 

doelpuntrijke 4-3 overwinning voor De Tommies. De laatste wedstrijd van 

het toernooi ging tussen De Bijlties en De Ceesies, het eerste doelpunt liet 

even op zich wachten, maar daarna werd er door beide teams flink gescoord 

en eindigde de wedstrijd in een 6-2 overwinning voor De Bijlties. 

Na het laatste fluitsignaal mochten De Bijlties (Feyenoord shirts) zich de 

Winnaars noemen, en de Wisselbeker mee naar huis nemen... het team van 

De Bijlties bestond uit Sjaak, Peter, Tim, Maarten en Benny. 
 

Ook moeten de prestaties van de oudste speler en de jongste speler van de 

avond nog even worden belicht. Zo speelde Tom Alewijn heel het toernooi 

zonder wissels uit voor het team van De Tommies en was de jongste speler 

Tim Bijl, die maar liefst 7 doelpunten maken voor het team van De Bijlties. 
 

 

Programma : 
 

Vrijdag 18 november  20:00 uur   Dissidenten – Rubber Ducks 

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

Zaterdag 7 januari  19:00 uur   Nieuwjaarstoernooi 

Vrijdag 27 januari  20:00 uur   Dissidenten – ………………… 

http://www.zvvdissidenten.nl/page8.html

