Vrijdag 13 mei 20:00 uur : Dissidenten – OACN-Boys 3

Vrijdag 20 mei : Hoeksche Waardse Sportwaardering

Op deze vrijdagavond nemen we het op tegen OACN-Boys 3.

Zoals jullie weten is ons cluppie genomineerd voor de Hoeksche Waardse
Sportwaardering.

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

Benny Tolenaars
Dylan van der Hart
Benny van Nieuwenhuijzen

Coach: Jan Tolenaars

Scheidsrechter: Henk Natoewal?

Vrijdag 15 april : Dissidenten – Feyenoord 2 – 5
Op deze vrijdagavond namen we het op tegen Feyenoord. Vanaf het begin
zaten we goed in de wedstrijd, vooral door de ruimtes klein te houden en er
snel uit te komen creëerden we gevaar. Toch was het Feyenoord dat op een
1-0 voorsprong kwam. Ook in de resterende tijd van de 1e helft een zelfde
spelbeeld met kansen voor beide teams, maar verder zonder doelpunten.
Ook aan het begin van de 2e helft kregen we kansen, maar de bal wilde er
niet in, terwijl aan de andere kant hun beste speler met een mooie punter de
2-0 binnenschoot. Ondanks deze tegenslag bleef er geloof en was het
Tommie na een mooie loopactie op een uitworp van Maarten die de 2-1 wist
te scoren en niet veel later was het Benny T. op aangeven van Benny N. die
de gelijkmaker wist te scoren. In deze fase kregen we kansen om de
wedstrijd volledig om te draaien, maar geen van de kansen, mede door goed
keeperswerk van hun keeper, werd benut. En als je zelf niet scoort dan doet
de tegenstander het, ondanks dat Benny N. nog de kans kreeg om de bal van
de doellijn weg te werken. Na de nieuwe achterstand werd nog alles op alles
gezet, helaas zonder resultaat en met nog twee counters van de tegenstander
eindigde de wedstrijd in een geflatteerde 2-5 nederlaag.
Doelpunten : Tommie en Benny T. 1x. Assists: Benny N. en Maarten 1x.

Lotto
Op deze vrijdagavond stond er weer een Lotto Trekking op het programma.
Door de nummers 6 - 11 - 12 groeit de Jackpot verder naar € 185,50.

De bekendmaking/uitreiking is op vrijdagavond 20 mei in De Drie Lelies,
Narvikstraat 1 in Puttershoek. De presentator is Jan-Dirk Stouten en
Leontien van Moorsel is Gastspreekster.
Hieronder het programma, waarbij het bestuur om 18:00 uur welkom is en
de leden vanaf 19:00 uur… We maken er een mooie avond van !!!

