Vrijdag 5 november 20:00 uur : Dissidenten – DocuFlex Printing

Zaterdag 16 oktober Gezellige Bingo met opbrengst van € 750,-

In de vijfde wedstrijd van de Nederlaagserie 2021-2022 nemen we het op
tegen de nieuwe tegenstander DocuFlex Printing.

Op deze zaterdagavond was de tweede Goede Doelen Bingo van dit seizoen.
In een goed gevulde kantine van de Tienvoet in Heinenoord werd het een
gezellige en succesvolle Bingo avond, die het mooie bedrag van € 750,opbracht voor de Goede Doelen Halte Zomervilla en Stichting ALS.
Het was wederom een Bingo zonder muziek aangezien de muziekzaal bezet
zou zijn, echter bleek op de avond zelf dat muziek toch mogelijk had
geweest. Omdat het koor Wij Zingen Zo Graag mede door de corona niet
veel heeft kunnen optreden en op deze avond helaas ook niet hebben we
besloten om een donatie van € 150,- te doen aan Lijnie als steuntje in de rug
voor het koor.

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd :
Maarten Kruithof (keeper)
Cees Broere
Mitchell Haan
Jordy Korpel

Tommie Pot
Benny Tolenaars
Johan Verschoor

Coach: Jan Tolenaars

Scheidsrechter: Nico Nederlof

Vrijdag 8 oktober : Dissidenten – Zwart-Wit ‘13

9–0

Hierbij willen we iedereen bedanken voor het mede mogelijk maken van
deze Bingo en ook iedereen bedanken voor de mooie prijzen die wij
hebben gekregen voor een volgende Bingo...

Met debutant Pascal en voor het eerst dit seizoen Cees in de gelederen,
namen we het na 6 jaar weer eens op tegen Zwart-Wit '13.
In de eerste helft waren we duidelijk de bovenliggende partij, maar wisten
maar zeer moeizaam tot scoren te komen. Verdedigend gaven we weinig
weg en na ballen naast, op de keeper of op de paal wist Johan met een
puntertje eindelijk de 1-0 op het scorebord te zetten, dit bleek ook gelijk de
ruststand te zijn.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, alleen was het bij ons allemaal wat
scherper, zo wist Mitchell na een mooie intrap van Jordy keihard de 2-0
binnen te schieten, wat het startsein was van nog veel meer doelpunten.
Voorin werd er goed gecombineerd, waarbij Tommie, Jordy en Mitchell
elkaar erg goed vonden, en de mooiste assist van de avond op naam van
Tommie kwam, met een schitterende hakje op Jordy die rustig afrondde.
Met in de tweede helft 4 doelpunten voor Mitchell, 3 doelpunten voor Jordy
en 1 doelpunt voor Tommie, eindigde de wedstrijd in een 9-0 overwinning,
wat dus een clean sheet voor Maarten betekende.
Doelpunten: Mitchell 4x, Jordy 3x, Tommie en Johan 1x.
Assist: Tommie 3x, Mitchell 2x, Jordy en Cees 1x.

Zaterdag 20 november - Familie Toernooi
Op zaterdagavond 20 november vanaf 19:00 uur hopen we weer het
Familie Toernooi te organiseren.
De gezelligheid en het plezier staan natuurlijk weer voorop op deze avond,
met korte wedstrijden, een Verloting en natuurlijk een Prijsuitreiking.
We zouden het fijn vinden om de Namen van de Familieleden en/of
vrienden van jullie door te krijgen… Bedankt !!!

Programma :
Vrijdag 05 november
Zaterdag 20 november
Vrijdag 03 december
Vrijdag 17 december

Dissidenten – DocuFlex Printing
Familie Toernooi
Dissidenten – Cavent All in
Dissidenten – ………………………

