Vrijdag 20 mei : Uitreiking Hoeksche Waardse Sportwaardering !!

Vrijdag 27 mei vanaf 20:00 uur : Seizoenafsluiting

Er is heel goed op ons kleine cluppie gestemd, op vrijdag 20 mei weten we of
we de Hoeksche Waardse Sportwaardering Prijs hebben gewonnen…

Op deze vrijdagavond alweer de Seizoenafsluiting met natuurlijk de
Uitreiking van de Ereprijzen…

De avond indeling :

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd :

18:00-19:00 uur : Ontvangst Bestuur : Jan, Benny en Sjaak (Wit/blauwe shirts)

Cees Broere
Jordy Korpel
Maarten Kruithof
Tommie Pot

19:00-19:30 uur : Ontvangst Leden : Loes, Jaco, Henk, Tommie, Marjon, Nico
Jordy, Naomi, Maarten, Johan, Cees, Marc en Dylan (Blauw/Zwarte shirts),
de shirts worden overhandigd in de Drie Lelies.
19:30-21:25 uur : Avondprogramma met de uitreikingen.
Vanaf 21:25 uur : Proosten, hopelijk op de overwinning!

Coaches: Jan en Henk

Benny Tolenaars
Peter & Tim Bijl
Sjaak de Romph
Johan Verschoor

Benny van Nieuwenhuijzen
Remco Pot
Kevin Vermaat ?
Dylan van der Hart

Scheidsrechter: Nico Nederlof

30 april 2022 : OACN wint finale, mooie 2e plaats voor Dissidenten
Na drie jaar (i.v.m. corona) eindelijk weer een Finale Toernooi van de
Nederlaagserie. Dit jaar met 4 teams omdat Transvalia ZW verhinderd was.
In de 1e wedstrijd namen we het op tegen Fruity Pack, we begonnen scherp
aan de wedstrijd en waren de bovenliggende partij ondanks dat het
halverwege 1-1 stond wisten we de wedstrijd met 3-1 te winnen.
In de 2e wedstrijd nam OACN-Boys het op tegen Feyenoord, waarin als snel
bleek dat OACN-Boys een sterk team was, deze wedstrijd eindigde in een
4-0 overwinning voor OACN-Boys. In de 3e wedstrijd namen we het op
tegen OACN-Boys, dit sterke team wist de wedstrijd met 5-1 te winnen.
De 4e wedstrijd ging tussen Feyenoord en Fruity Pack, in een spannende
wedstrijd wist Feyenoord in de laatste seconde de 2-2 te scoren.
In de 5e wedstrijd was Feyenoord onze tegenstander, we begonnen scherp,
gaven weinig weg en wisten de wedstrijd onder aanvoering van Jordy en
Tommie met 4-1 te winnen waardoor we zeker waren van de 2e plaats.
De 6e en laatste wedstrijd van het toernooi ging tussen Fruity Pack en
OACN-Boys, waarbij OACN ook hun laatste wedstrijd met 3-1 wisten te
winnen. Na een sportief toernooi mocht OACN-Boys zich de terechte
Kampioen noemen, was er een mooie 2e plaats voor Dissidenten,
eindigde Fruity Pack op de 3e plaats en was de 4e plaats voor Feyenoord.

We maken er een mooie avond van !!!

Doelpunten: Jordy 4x, Tommie 3x en Benny 1x.
Assists: Tommie 2x, Cees, Jordy en Maarten 1x.

