
Vrijdag 1 november :  20:00 uur  Dissidenten  –  Euro Nordic 
 

Op vrijdag 1 november nemen we het op tegen Euro Nordic, vorig seizoen 

eindigde een spannende wedstrijd in 6-4 overwinning.  
 

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd : 
 

Kevin Vermaat (keeper)  Benny Tolenaars 

Cees Broere    Marc van Trigt 

Maarten Kruithof   Johan Verschoor 

Tommie Pot    Mitchell Haan 
 

Coach: Jan Tolenaars  Scheidsrechter: Nico Nederlof 
 

 

Vrijdag 4 oktober :   Dissidenten  –  Spuioever   6 – 6   
 

In de tweede wedstrijd van de Nederlaagserie namen we het deze 

vrijdagavond op tegen Spuioever.  
 

Vanaf de 1e minuut zaten we lekker in de wedstrijd, hadden veel balbezit en 

creëerden kansen, alleen wilde de bal er nog niet in. We waren duidelijk de 

bovenliggende partij, maar halverwege de 1e helft keken we opeens in zeer 

korte tijd tegen een 0-2 achterstand aan. Hierna werd er niet gescoord tot de 

laatste vijf minuten van de 1e helft, allereerst wisten we door doelpunten van 

Johan en Mitchell terug te komen tot 2-2, waarna twee minuten later een zeer 

efficiënt Spuioever met een 2-4 voorsprong de rust in ging.  
 

Ook in de 2e helft hetzelfde spelbeeld, veel meer balbezit voor Dissidenten 

en gevaarlijke uitbraken van Spuioever. Halverwege de 2e helft kwamen we 

wederom helemaal terug in de wedstrijd tot 4-4, waarbij ons vierde doelpunt 

bijna gelijk weer gevolgd werd door de 4-5 van Spuioever. Zo bleef de 

wedstrijd echt tot de laatste seconde spannend, want met nog een paar 

seconden op de klok scoorde uitblinker Mitchell op aangeven van Cees de 

dik verdiende 6-6. Een spannende wedstrijd waarin een overwinning 

wellicht wel verdiend was geweest.  
 

Doelpunten :  Mitchell 3x, Cees, Johan en Tommie 1x. 

Assists : Cees 2x, Jordy, Mitchell en Benny 1x. 

Lotto 
 

Op vrijdagavond 4 oktober stond alweer de tweede Lotto Trekking van het 

seizoen op het programma. De nummers 6 - 11 - 13 zorgen ervoor dat de 

Jackpot groeit naar een bedrag van € 119,00. 
 

 

Zaterdag 30 november :  Spelers – Familie Toernooi… 
 

Op zaterdagavond 30 november vanaf 19:00 uur zal er voor het 3e jaar op rij 

een gezellig FAMILIE TOERNOOI worden gespeeld… 
 

De gezelligheid en het plezier staan natuurlijk weer voorop op deze avond, 

met korte wedstrijden, een verloting en wie weet nog wel een verrassing... 
 

We zouden het fijn vinden om de namen van de Familieleden van jullie 

door te krijgen voor o.a. de samenstelling van de teams… Bedankt !!! 
 

 
 

 

Programma : 
 

Vrijdag 01 november      20:00 uur Dissidenten – Euro Nordic 

        22:00 uur Lotto Trekking 

Vrijdag 15 november      20:00 uur Dissidenten – Milan 

        22:00 uur Lotto Trekking 

Zaterdag 30 november  19:00 uur Familie Toernooi 

Vrijdag 13 december      20:00 uur Dissidenten – ……………… 

        22:00 uur Lotto Trekking 


