
Vrijdag  16 december  20:00 uur :  Dissidenten – Euro Nordic 
 

Op deze vrijdagavond nemen we het op tegen de Euro Nordic, de laatste 

ontmoeting dateert van 1 november 2019 en eindigde in een 3-3 gelijkspel.  
 

De volgende spelers worden uitgenodigd: 
 

Maarten Kruithof (keeper)  Johan Verschoor 

Cees Broere    Isaac Falagueira 

Jordy Korpel    Landim 

Benny Tolenaars    
 

Coach: Jan Tolenaars    Scheidsrechter: Nico Nederlof 
 

 

Vrijdag 18 november :   Dissidenten – Rubber Ducks   2 – 5 
 

We namen het op deze vrijdagavond op tegen de Rubber Ducks.  

We begonnen sterk aan de wedstrijd en wisten op een 1-0 voorsprong te 

komen door Isaac, die op deze avond een prima debuut maakte in het shirt 

van Dissidenten. Al snel na de 1-0 volgde het dieptepunt van de wedstrijd, 

bij een ongelukkige actie liep Tommie een zware knieblessure op. Na het 

uitvallen van Tommie moesten we zo'n beetje de gehele wedstrijd zonder 

wissel spelen, door goed verdedigen en er af en toe snel uit te komen, ging 

de wedstrijd in de 1e helft gelijk op, met een ruststand van 1-1. 
 

Na de rust kwamen we vrij snel op een 1-3 achterstand, maar bleven hard 

werken en kregen ook goede kansen, maar de bal wilde er niet in. 

Halverwege de 2e helft stond er 2-4 op het scorebord, waarbij Isaac ook zijn 

tweede van de avond had gescoord. In deze fase waren we zeker niet 

minder, alleen moeten de kansen er wel in. In de slotfase na een ongelukkige 

kluts wisten de Rubber Ducks de 2-5 eindstand op het scorebord te zetten.  
 

We kunnen terugkijken op een goede wedstrijd, waarbij de Rubber Ducks in 

de 3e helft ook aangaven, als Tommie niet was uitgevallen er weleens een 

andere stand op het scorebord had kunnen staan. 
 

Doelpunten:  Isaac 2x. 

Assists:  Tommie 1x. 
 

Zware knieblessure voor Tommie Pot 
 

In de wedstrijd op vrijdagavond 18 november tegen de Rubber Ducks heeft 

Tommie een zware knieblessure opgelopen, deze blessure maakt een vroeg 

einde aan het seizoen voor Tommie. Inmiddels is er een MRI scan gemaakt, 

waarvan de uitslag deze week bekend zal zijn. 
 

Wij wensen Tommie een voorspoedig herstel en veel beterschap !!! 
 

 

Lotto 
 

Op vrijdagavond 18 november stond de 3e Lotto Trekking van het seizoen op 

het programma. Niemand had de nummers 4 - 10 - 12 ingevuld, waardoor 

de Jackpot nu alweer op  € 133,50  staat. 
 

 

Online shoppen voor Dissidenten 
 

Inmiddels hebben we al zo’n € 750,00 aan commissie ontvangen door het 

online shoppen, geweldig natuurlijk! Dus shop je online, doe dit a.u.b. via 

Kopen voor je Club en/of Sponsorkliks, via onderstaande links: 
 

https://kopenvoorjeclub.nl/zvvdissidenten 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11057&ref=banner

&cn=nl&ln=nl 
 

 

Programma 2023 : 
 

Maandag 2 januari          48 jaar Dissidenten 

Zaterdag 7 januari  19:00 uur   Nieuwjaarstoernooi 

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

Zaterdag 18 februari  19:30 uur   Bingo voor het Goede Doel: 

            De Buitensluis in Numansdorp  

Vrijdag 24 februari  20:00 uur   Dissidenten – ………………… 

Vrijdag 24 maart  20:00 uur   Dissidenten – ………………… 

Vrijdag 21 april  20:00 uur   Dissidenten – ………………… 

Vrijdag 19 mei  20:00 uur   Dissidenten – ………………… 

Vrijdag 3 juni   20:00 uur   Seizoenafsluiting 

https://kopenvoorjeclub.nl/zvvdissidenten
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11057&ref=banner&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11057&ref=banner&cn=nl&ln=nl

