
Zaterdag 5 november :  19:00 uur   FAMILIE TOERNOOI 
 

Op deze zaterdagavond vanaf 19:00 uur het FAMILIE TOERNOOI…  
 

Hieronder de voorlopige teams voor het Familie Toernooi : 
 

De Bijlties    De Ceesies 
 

Peter Bijl    Cees Broere 

Tim Bijl    Natasja Broere 

Kuba Badulski   Romana Broere 

Sjaak de Romph (k)   Xavana Broere 

Benny Tolenaars   Raymond Plomp 

Maarten Kruithof   Sander Verhoef (k) 

……………………   …………………… 
 

De Tommies     
 

Tommie Pot     

Remco Pot ?     

Jordy Korpel     

Naomi Bakker  ?  

Marc van Trigt (k)    

Johan Verschoor    

Benny van Nieuwenhuijzen    
 

Scheidsrechter is : Nico Nederlof Foto’s : Jaco de Vroet 
 

Het Programma :   
 

19:05 – 19:25    DE TOMMIES –     DE BIJLTIES    – 

19:30 – 19:50    DE CEESIES  –     DE TOMMIES    – 
 

19:55 – 20:15    DE CEESIES  –     DE BIJLTIES    – 

20:20 – 20:40    DE BIJLTIES  –     DE TOMMIES    – 
 

20:45 – 21:05    DE TOMMIES –     DE CEESIES    – 

21:10 – 21:30    DE BIJLTIES  –     DE CEESIES    –  
 

Na afloop van het toernooi de Verloting met aansluitend de Prijsuitreiking.  

 

Vrijdag 21 oktober :  Dissidenten – Fruity Pack   5 – 5 
 

We namen het op deze vrijdagavond op tegen Fruity Pack, het werd een 

wedstrijd met twee gezichten. In de 1e helft een sterker Fruity Pack en weinig 

kansen van onze kant, uiteindelijk wist Fruity Pack in de 1e helft twee keer te 

scoren, zodat we gingen rusten met een 0-2 achterstand. Ook in de 2e helft 

was de eerste goal van Fruity Pack, gelukkig volgende al snel onze eerste 

goal die op naam kwam van Benny, die een lange pass op Cees gaf, die de 

bal slim liet lopen. Onze eerste goal van dit seizoen gaf heel het team nieuwe 

energie, en niet veel later wist Jordy op aangeven van Cees de 

aansluitingstreffer te scoren. Door dit doelpunt waren we helemaal terug in 

de wedstrijd en was het Cees die op schitterende wijze, na een mooie lange 

bal van Maarten de 3-3 in het doel schoot. Na de gelijkmaker bleef iedereen 

keihard werken, waarbij Tommie en Johan verdedigend veel ballen afblokte 

en Maarten veel mooie reddingen verrichte. Het harde werken werd 

beloond, het was Cees met een mooie actie langs de zijlijn die met een schot 

in de verre hoek de 4-3 binnen schoot. Het spel golfde in deze fase op en 

neer, waarbij Fruity Pack toch weer de gelijkmaker wist te scoren. In de 

slotfase van de wedstrijd gebeurde er nog van alles, zo scoorde Benny na een 

goede actie de 5-4, en speelde hij niet veel later de bal tekort terug op 

Maarten, waardoor Fruity Pack de 5-5 wist te scoren. De laatste kans van de 

wedstrijd was voor Dissidenten, maar het goede schot van Jordy ging net 

langs de verkeerde kant van de paal. Echt een wedstrijd met twee gezichten 

met een heerlijke 2e helft!    
 

Doelpunten :  Cees & Benny 2x, Jordy 1x. 

Assists :  Cees en Maarten 1x. 
 

 

Lotto 
 

Op vrijdag 21 oktober stond de tweede Lotto Trekking van het seizoen op 

het programma. Door de nummers 4 - 11 - 14 groeit de Jackpot naar € 106,00. 
 

 

Programma :  

 

Zaterdag 5 november 19:00 uur   Familie Toernooi 

Vrijdag 18 november  20:00 uur   Dissidenten – Rubber Ducks 

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


