
Vrijdag 27 januari om 20:00 uur :  Dissidenten – De Brandweer 
 

Op deze vrijdagavond nemen we het op tegen De Brandweer, vaak spelen 

we spannende wedstrijden tegen deze tegenstander.  
 

De volgende spelers worden uitgenodigd: 
 

Maarten Kruithof (keeper)  Johan Verschoor 

Cees Broere    Isaac Falagueira 

Jordy Korpel    Pedro 

Benny Tolenaars    
 

Coach: Jan Tolenaars    Scheidsrechter: Nico Nederlof 
 

 

Zaterdag 18 februari om 19:45 uur : Bingo met Schenking en Donatie 
 

Op zaterdagavond 18 februari vanaf 19:45 uur organiseren we weer een 

Bingo ditmaal met een Schenking én Donatie! De Schenking op deze avond 

is voor Verpleeghuis De Buitensluis uit Numansdorp, de Donatie is voor 

het Marian Tolenaars Sportfonds van de Vrienden van Cavent.   

Tijdens deze avond is er een optreden van het Koor “Wij Zingen Zo Graag”. 
 

 
 

 

Knieblessure voor Benny van Nieuwenhuijzen 
 

Benny heeft een mri scan van zijn knie laten maken i.v.m. chronische 

klachten. De uitslag van de mri scan: een kraakbeen defect, scheur in de 

meniscus en een zwevend stukje meniscus. Hij heeft doorverwijzing naar de 

orthopeed en er zal vermoedelijk een kijkoperatie volgen.  

Wij wensen Benny een voorspoedig herstel !! 

Zaterdag 7 januari  –  Hoog niveau op Nieuwjaars Toernooi  
 

We zijn het nieuwe jaar begonnen met een Nieuwjaars Toernooi waarop er 

door de teams mooi en goed zaalvoetbal werd gespeeld.  

De openingswedstrijd tussen Margriet H1 en OACN Boys was gelijk van 

hoog niveau, deze twee goede teams bleken later in het toernooi ook een 

maatje te groot voor de andere teams. Dissidenten moest voor plek 3 de 

strijd aan gaan met Margriet 2 en De Brandweer. In onze wedstrijd tegen 

Margriet 2 waren we zeker niet de mindere, kwamen via Pedro ook op 

voorsprong, maar speelden te rommelig en verloren de wedstrijd daardoor 

met 1-2. In de wedstrijd tegen De Brandweer waren we de bovenliggende 

partij en wisten via een schitterend doelpunt van Benny op voorsprong te 

komen, hielden de voorsprong lang vast, maar werd het net voor tijd 1-1. 
 

Met 4 overwinningen was OACN Boys de verdiende winnaar, op de  

2e plaats eindigde Margriet H1, op de 3e plaats De Brandweer, op de  

4e plaats Margriet 2 en op de 5e plaats Dissidenten. 
 

We kunnen terugkijken op een geslaagd toernooi, met goed zaalvoetbal. 

Alle deelnemers en ook scheidsrechter Nico en coaches Jan en Tommie 

bedankt!  
 

Doelpunten: Pedro en Benny 1x. 

Assists: Isaac 1x. 
 

 

Programma 2023 : 
 

Vrijdag 27 januari  20:00 uur   Dissidenten – De Brandweer 

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

            De Buitensluis in Numansdorp  

Vrijdag 24 februari  20:00 uur   Dissidenten – Euro Nordic 

Vrijdag 24 maart  20:00 uur   Dissidenten – Ikazia Security 

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

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

Vrijdag 3 juni   20:00 uur   Seizoenafsluiting 


