Vrijdag 18 oktober : 20:00 uur Dissidenten – De Brandweer
Op vrijdag 18 oktober nemen we het op tegen De Brandweer, vorig seizoen
eindigde een spannende wedstrijd in 7-7.
De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd :
Maarten Kruithof (keeper)
Cees Broere
Jordy Korpel
Tommie Pot

Benny Tolenaars
Marc van Trigt
Johan Verschoor
Mitchell Haan

Coach: Henk Natoewal

Scheidsrechter: Jan Tolenaars

Vrijdag 20 september : Dissidenten – De Daltons 2 – 3
In de eerste wedstrijd van de Nederlaagserie 2019/2020 namen we het op
tegen de nieuwe tegenstander De Daltons.
Beide teams begonnen scherp aan de wedstrijd, zonder dat één van beide
teams echt het verschil kon maken. Aan beide kanten werden weinig kansen
weggegeven, wel wisten we in de 1e helft twee mooie goals te scoren,
Tommie op aangeven van Maarten en Benny op aangeven van Marc. Maar
ook de Daltons wisten twee keer te scoren, waardoor we met 2-2 de rust in
gingen.
Ook in de 2e helft bleef het een spannende wedstrijd waarin we een licht
overwicht hadden, maar de bal wilde er niet in, de grootste kans was een
mooie kopbal van debutant Mitchell op de lat. Zoals zo vaak gebeurt in het
voetbal, als je zelf niet scoort, dan scoort de tegenstander wel. Ondanks dat
een gelijkspel zeker verdiend had geweest, ging de wedstrijd met 2-3
verloren en konden we Jan op zijn verjaardag geen overwinning cadeau
geven. Ook willen we Jolanda, Remco, Arie, Naomi en Nathelie bedanken
voor de support.
Doelpunten : Tommie en Benny 1x.
Assists : Maarten en Marc 1x.
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Lotto (vanavond trekking)
Op vrijdagavond 20 september stond de eerste Lotto Trekking van het
nieuwe seizoen op het programma. We beginnen het seizoen met een mooie
Jackpot die op deze avond gegroeid is naar € 101,00 omdat niemand de
nummers 8 - 13- 14 had ingevuld. Vanavond (4 oktober) weer trekking…

Programma :
Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 01 november

20:00 uur
20:00 uur
22:00 uur
Vrijdag 15 november 20:00 uur
22:00 uur
Zaterdag 30 november 19:00 uur
Vrijdag 13 december 20:00 uur
22:00 uur

Dissidenten – De Brandweer
Dissidenten – Euro Nordic
Lotto Trekking
Dissidenten – Milan
Lotto Trekking
Familie Toernooi
Dissidenten – OACN
Lotto Trekking

