
Vrijdag 2 oktober :  20:00 uur  Dissidenten  –  Spuioever 
 

In de tweede wedstrijd van de Nederlaagserie 2020-2021 nemen we het op 

tegen het team van Spuioever. 
 

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 
 

 

Vrijdag 4 september 2020 : Officiële opening seizoen 2020-2021 
 

Na een coronabreak van zo'n 6 maanden mochten we op deze vrijdagavond 

eindelijk weer beginnen.  
 

Voor aanvang van de onderlinge wedstrijd werden de Ereprijzen van het 

afgelopen seizoen uitgereikt, met Mitchell Haan als de topscorer en  

Tommie Pot als de assist-kampioen, gefeliciteerd mannen !!  

Ook werd er een "corona" teamfoto gemaakt door Jaco de Vroet.  
 

Na het officiële gedeelte ging de bal rollen, en in een vermakelijke wedstrijd 

wisten de blauw-witten met 7-4 van de blauw-zwarten te winnen.  
 

Na de wedstrijd natuurlijk de 3e helft, met een hapje, een drankje en met 

gebak van Maarten die bijna jarig is. 
 

Doelpunten:  Mitchell 5x, Marc 3x, Benny 2x en Tommie 1x. 

Assists:  Benny 2x, Marjon, Mitchell en Peter 1x. 
 

 

Contributie (vaste) Spelers  Seizoen  2020 – 2021 
 

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

gehele seizoen. 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.  
 

Lotto 
 

Op vrijdagavond 4 september was ook gelijk de eerste Lotto Trekking van 

het nieuwe seizoen met de nummers 5 – 6 – 12, getallen die door niemand 

waren voorspeld, waardoor de Jackpot nu op € 311,00  staat! De volgende 

Lotto Trekking is op vrijdagavond 2 oktober… 
 

 

Grote Clubactie  (start op 19 september) 
 

Omdat er in verband met het Coronavirus voorlopig geen Bingo’s en 

Verlotingen plaats zullen vinden, gaan we naast de Wielerspellen dit jaar 

ook weer geld ophalen door middel van het verkopen van Loten van de 

Grote Clubactie. De verkoop van de loten is volledig coronaproof, het gaat 

namelijk online via onderstaande link: 
 

https://clubactie.nl/lot/z.v.v.-dissidenten/408007 
 

We zullen deze link met jullie delen via social media, als jullie hem dan ook 

zoveel mogelijk met familie en vrienden willen delen via whatsapp, 

facebook, email, dan hopen we op deze manier een mooi aantal loten te 

kunnen verkopen voor onze vereniging, want van de € 3,00 pet lot gaat  

€ 2,40 naar onze vereniging !! 
 

 
 

 

Programma : 
 

Vrijdag 02 oktober      20:00 uur Dissidenten – Spuioever 

Zaterdag 10 oktober      19:00 uur Finale Toernooi Nederlaagserie 19/20… 

Als het mag van corona? 4 kleedkamers = 4 teams (het 5e team valt helaas af)   

Vrijdag 16 oktober      20:00 uur Dissidenten – …………………………… 

https://clubactie.nl/lot/z.v.v.-dissidenten/408007

