
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”. 
 

Er zijn 5 ronden Bingo voor 10 euro. Ook is een traditionele Verloting 

waarvan de lootjes € 0,50 per stuk kosten. 
 

 
 

Vrijdag 24 februari om 20:00 uur :  Dissidenten  –  ??????????  
 

Het was de bedoeling om op deze avond tegen Euro Nordic te spelen, wat al 

een tijd geleden was afgesproken, we kregen echter een bericht dat ze op dit 

moment geen team hebben door veel personeelswisselingen in het bedrijf. 
 

De volgende spelers worden uitgenodigd: 
 

Maarten Kruithof (keeper)  Johan Verschoor 

Cees Broere    Isaac Falagueira 

Jordy Korpel    Pedro Miranda Martins 

Benny Tolenaars    
 

Coach: Jan Tolenaars    Scheidsrechter: ………………… 
 
 

 

Tommie succesvol geopeerd 
 

Tommie is op donderdag 9 februari succesvol geopereerd aan zijn knie. 
 

Wij wensen Tommie veel succes met het herstel !!! 

Zaterdag 27 januari   Dissidenten  –  De Brandweer   2 – 9   
 

We namen het op deze vrijdagavond op tegen De Brandweer.  

Vanaf de start van de wedstrijd speelden we degelijk zaalvoetbal, toch was 

het De Brandweer die op voorsprong wist te komen. Gelukkig wisten we 

snel de 1-1 te scoren door een mooie goal van Jordy uit een lastige hoek.  

In de eerste helft waren we de bovenliggende partij, kregen meer kansen dan 

onze tegenstander, maar zonder resultaat. 
 

De start van de tweede helft was verschrikkelijk, binnen 10 seconden na 

onnodig balverlies stond de 1-2 op het scorebord en niet veel later de 1-3.  

We kwamen nog terug tot 2-3, wederom door een prima goal van Jordy, 

maar in een kort tijdsbestek stond het al 2-5 en was de wedstrijd beslist.  

In het resterende deel van de wedstrijd lukte er niets meer aan onze kant en 

stond er uiteindelijk een 2-9 eindstand op het scorebord.  
 

Het was een wedstrijd met twee totaal verschillende gezichten. 
 

Doelpunten: Jordy 2x. 

Assists: Isaac 1x. 
 

 

Programma 2023 : 
 

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

            De Buitensluis in Numansdorp  

            + Vrienden van Cavent  

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

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 


