
Vrijdag 15 april 20:00 uur :  Dissidenten  –  Feyenoord 
 

Op deze vrijdag nemen we het op tegen de sterke tegenstander Feyenoord. 
 

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd : 
 

Maarten Kruithof (keeper) Benny Tolenaars   

Cees Broere   Johan Verschoor 

Jordy Korpel   Dylan van der Hart 

Tommie Pot   Benny van Nieuwenhuijzen 
  

Coach: Jan Tolenaars   Scheidsrechter: ? 
 

 

Vrijdag 18 maart :  Dissidenten  –  OACN-Boys   2 – 7 
 

Deze vrijdag namen we het op tegen de OACN-Boys. Al snel bleek dat we 

aan de bak moesten. In de 1e helft hielden we het veld klein en probeerden 

waar het kon er snel uit te komen. OACN-Boys was de bovenliggende partij 

en kwam op een 2-0 voorsprong, ook wij kregen goede kansen, maar gingen 

er niet goed mee om al wist Benny in de rebound na een schot van Tommie 

de 2-1 te scoren. In de 1e helft wisten beide teams nog 1 keer te scoren, bij ons  

Cees, wederom na een schot van Tommie, dit betekende een 3-2 ruststand.  
 

Het begin van de 2e helft is er één om snel te vergeten, omdat we door 

persoonlijke fouten al heel snel tegen een 5-2 achterstand aankeken. 

Aanvallend konden we niet genoeg brengen op deze avond, zeker ook 

omdat Mitchell er niet bij was. In de resterende tijd van de 2e helft wist 

OACN-Boys nog twee keer te scoren, bij de laatste goal net voor tijd ging bij 

keeper Maarten door een botsing even het licht uit, gelukkig was hij snel 

weer onder de mensen. Zo eindigde de wedstrijd in 2-7 nederlaag. 
 

Doelpunten : Cees en Benny 1x.   Assists: Tommie 1x. 
 

 

Mitchell uitgeschakeld met zware blessure 
 

Onze doelpuntenmaker Mitchell heeft op zijn werk zijn enkel gebroken. 

Volgende week zal hij worden geopereerd. Wij wensen hem succes met de 

operatie en een voorspoedig herstel !!  

 

22 maart :  Dissidenten schenkt 1.250 Euro aan Droomhuis !!! 
 

Op dinsdagmiddag 22 maart hebben we weer een schenking gedaan, 

ditmaal aan Stichting Droomhuis Hoeksche Waard. Op de locatie aan de 

Havenstraat 23 in Numansdorp namen de toekomstige bewoners, Anouk, 

Wendy en Sanne dit bedrag symbolisch in ontvangst. Het nog te bouwen 

woonproject heeft 9 woningen voor jonge mensen met een verstandelijke 

beperking. Het geld werd door Jan en Benny overhandigd en de Stichting 

was er blij mee "Dit project gaat best veel geld kosten" aldus Bestuurder 

Anita Kooy-Streefkerk. Dissidenten ging trots naar huis de in wetenschap 

dat zij inmiddels  35.000 Euro  hebben geschonken aan Goede Doelen in de 

Hoeksche Waard. "Op naar een nieuwe mijlpaal" zei voorzitter Jan !! 
 

 
 

 

We zijn genomineerd voor Hoeksche Waardse Sportwaardering  
 

Dissidenten is genomineerd voor de Hoeksche Waardse Sportwaardering !! 

Eind vorig jaar is de eerste stemronde geweest onder bewoners en de jury, 

waarbij we in de top 3 zijn geëindigd. Binnenkort de tweede stemronde, 

waarbij we natuurlijk iedereen gaan vragen om te stemmen…de uitslag zal 

op vrijdag 20 mei as. bekend worden gemaakt tijdens de uitreiking in de  

Drie Lelies in Puttershoek.  


