
Vrijdag 18 september :  20:00 uur  Dissidenten – Team Geel 
 

Na een lange coronastop spelen we op deze vrijdag de eerste wedstrijd in de 

Nederlaagserie 2020-2021, we zullen het opnemen tegen Team Geel.  
 

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd : 
 

Maarten Kruithof (keeper)  Benny Tolenaars 

Cees Broere    Marc van Trigt 

Jordy Korpel    Johan Verschoor 

Tommie Pot    Mitchell Haan 
 

Coach: Jan Tolenaars   Scheidsrechter: Nico Nederlof 
 

 

Zaterdag 22 augustus 2020 :  Groepsuitje in Numansdorp 
 

Na een corona break van zo'n 5 maanden zonder activiteiten stond op deze 

zaterdag de opening van het seizoen op het programma met een Groepsuitje 

in Numansdorp. 
 

Het werd een actieve dag met allereerst een flinke kanotocht die door het 

onstuimige weer met veel wind, voor de één een grotere uitdaging was dan 

voor de ander. Na een mooie kanotocht met een lekkere lunch en met droog 

weer werden de laatste honderden meters onvergetelijk, want na een  

stortbui was iedereen in korte tijd totaal doorweekt. Na deze hevige maar 

korte bui, werden de handdoeken en droge kleren tevoorschijn gehaald, 

voor het vervolg van de activiteiten. Nadat iedereen weer was opgefrist was 

het tijd voor de mixed golf (footgolf, diskgolf, boerengolf), waarbij de groep 

in 4 teams werd verdeeld die in een ontspannen sfeer de strijd met elkaar 

aangingen, waarbij het diskgolf door de wind de grootste uitdaging vormde. 

Waarbij de eerste 2 teams op tijd klaar waren voor de volgende buien, 

moesten de andere teams rennen om droog de schuur te halen. 
 

Na dit actieve gedeelte was het tijd voor de "3e helft" met een frietbuffet en 

drankjes, wat bij iedereen prima in de smaak viel. 
 

Hierbij bedanken we Meerwaard en de Biesackershof voor het mogelijk 

maken van deze dag, we kunnen namelijk terugkijken op een gezellige dag, 

die mede door het onstuimige weer niet zo snel vergeten zal worden! 

Contributie (vaste) Spelers  Seizoen  2020 – 2021 
 

De contributie 2020-2021 voor de vaste spelers bedraagt  € 60,00  voor het 

gehele seizoen, dit mag in twee delen van € 30,00  betaald worden in 

september en januari. Voor de andere spelers blijft de € 3,00 per wedstrijd 

gewoon doorlopen. De contributie 2020-2021 kan worden overgemaakt op 

NL93 ABNA 0458 2012 78  t.n.v. Z.v.v. Dissidenten.  
 

 

Nieuwe Tegenstanders…we horen het graag 
 

Ook voor dit seizoen zijn we op zoek naar nieuwe tegenstanders, ideeën zijn 

natuurlijk van harte welkom, dus kunnen je vrienden een team op de been 

krijgen of wil je met je collega’s een wedstrijd spelen op de vrijdagavond in 

de Nederlaagserie of heb je nog ander contacten…laat het maar weten! 
 

 

180 deelnemers aan Tour de France Spel 2020 
 

Net als vorig jaar 180 deelnemers !!  Dit betekent ook gelijk  € 180,00  voor 

de Goede Doelen Spaarpot !!  Iedereen hartelijk bedankt voor deelname !! 
 

 

Programma voor het nieuwe seizoen  (voor in de agenda) 
 

Het programma voor het seizoen 2019 – 2020 is bekend, zie hieronder: 
 

- Zaterdag 26 september – Bingo voor het Goede Doel (uitgesteld)! 

- Vrijdag 2 oktober 

- Zaterdag 10 oktober – Finale Toernooi Nederlaagserie 2019-2020 

- Vrijdag 16 en 30 oktober 

- Vrijdag 13 en 27 november 

- Vrijdag 11 december 

- Vrijdag 8 en 22 januari 

- Vrijdag 5 en 19 februari 

- Vrijdag 5 en 19 maart 

- Vrijdag 2 en 16 april 

- Vrijdag 30 april 

- Zaterdag 8 mei – Finale Toernooi Nederlaagserie 2020-2021 

- Vrijdag 28 mei – Seizoen Afsluiting 


