
Vrijdag 15 november :  20:00 uur  Dissidenten  –  Milan 
 

Op deze vrijdag nemen we het op tegen het jonge team van Milan, vorig 

seizoen wisten we twee wedstrijden met één doelpunt verschil te winnen. 
 

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 18 oktober :   Dissidenten  –  De Brandweer   4 – 3   
 

Deze vrijdagavond namen we het op tegen de nummer twee van de 

Nederlaagserie van het vorige seizoen, De Brandweer.  
 

Al snel was het duidelijk dat het een heerlijke zaalvoetbalstrijd zou worden. 

In de 1e helft waren de teams echt aan elkaar gewaagd en wist de Brandweer 

als eerste team te scoren, niet veel later gevolgd door de 1-1 van Benny na 

een mooi schot in de korte hoek. In de 1e helft schoten we maar liefst 3 keer 

op de paal en wisten hierdoor verder niet te scoren, terwijl de Brandweer 

nog één doelpunt scoorde en zo stond er met de rust 1-2 op het scorebord.  
 

In de 2e helft kwamen we geweldig uit de startblokken, het was Mitchell die 

op aangeven van Cees de 2-2 binnen wist te schieten. Na dit snelle doelpunt 

kregen we meer controle over de wedstrijd, al kwamen we toch weer op 

achterstand na een slippertje achterin. Ondanks deze kleine tegenslag bleven 

we geconcentreerd en kregen we kansen, zo wist Benny op aangeven van 

Tommie in twee instanties de 3-3 te scoren. In de 2e helft gaven we als team 

niets weg en werden hiervoor beloond, want met nog een paar minuten op 

de klok leek Tommie op schitterende wijze te scoren, maar de lange bal 

eindigde op de kruising, gelukkig was Marc er snel bij, behield het overzicht 

met een pass op Mitchell die beheerst de 4-3 op het scorebord schoot. In de 

slotfase drong De Brandweer nog aan, maar kwamen er niet meer doorheen. 

Zo werd deze wedstrijd door een ijzersterke teamprestatie gewonnen !!      
 

Doelpunten :  Mitchell  en Benny 2x. 

Assists : Cees, Marc en Tommie 1x. 

Zaterdag 30 november vanaf 19:00 uur :  Familie Toernooi 
 

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

een FAMILIE TOERNOOI worden gespeeld… 
 

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

met korte wedstrijden, een Verloting en natuurlijk een Prijsuitreiking. 
 

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 1 november      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 

Zaterdag 04 januari      19:00 uur Boekpresentatie 2e boekje Dissidenten 


