Vrijdag 13 december : 20:00 uur Dissidenten – Rubber Ducks

Lotto

Op deze vrijdag nemen we het in de laatste wedstrijd van 2019 op tegen het
team van de Rubber Ducks, vorig seizoen wisten we in de slotseconde door
een penalty een 3-3 gelijkspel uit het vuur te slepen.

Op vrijdagavond 15 november stond de vierde Lotto Trekking van het
seizoen op het programma, door de nummers 6 - 10 - 12 groeit de Jackpot
naar € 162,00.

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd :
Rick Kraak (keeper)
Jordy Korpel
Maarten Kruithof
Mitchell Haan

Tommie Pot
Benny Tolenaars
Johan Verschoor

Coach: Jan Tolenaars

Scheidsrechter: Nico Nederlof

Vrijdag 15 november : Dissidenten – Milan 7 – 3

Babynieuws…
Op zaterdag 23 november om 00:14 uur zijn Kevin en Dina de trotse ouders
geworden van zoon Ayden. Namens Dissidenten van harte gefeliciteerd !!

Kopen voor je Club – Social Media Actie…

We namen het op deze vrijdagavond op tegen het jonge team van Milan.

Vanaf vrijdag 22 november tot en met zondag 1 december is er een speciale
Social Media Actie van Kopen voor je Club, deze actie zit er dus bijna op,
maar heeft nog een vervolg in januari…

We kunnen terugkijken op een rommelige en zeer fanatieke eerste helft met
onrustig zaalvoetbal en enkele opstootjes, waarbij scheidsrechter Nico alles
in goede banen wist te leiden en wij door twee goede goals van Mitchell,
waarvan de tweede uit een zeer lastige hoek, gingen rusten met een 2-1
voorsprong.

De actie hield in dat we elke dag, 10 dagen lang, het dagelijkse bericht van
Kopen voor je Club moesten delen en hiermee in de maand januari 2020
i.p.v. 80% heel de maand 100% van de opbrengst ontvangen. Dit is
natuurlijk een schitterende extra opbrengst en bovendien was de actie een
mooie gelegenheid om Kopen voor je Club in de schijnwerpers te zetten.

In de tweede helft een heel ander spelbeeld, met weinig overtredingen en
van onze kant zeer degelijk zaalvoetbal. En dit resulteerde ook in goede
aanvallen en doelpunten, zo wist Mitchell de 3-1 en de 4-1 te scoren en
maakte Johan met een schitterend stiftje de 5-1. Terwijl we de wedstrijd
volledig onder controle hadden, mede door sterk verdedigen van het hele
team, wist Milan toch een doelpunt te maken door een van richting
veranderd schot. Daarna was het wederom Mitchell die de marge wist te
vergroten naar 6-2, hierna wisten beide teams nog één keer te scoren, waarbij
ook het slotakkoord voor Mitchell was, die met maar liefst zes goals
Man of the Match werd en de eindstand bepaalde op 7-3.

Dus ga je in januari shoppen, shop dan online voor Z.v.v. Dissidenten…

Doelpunten : Mitchell 6x en Johan 1x.
Assists : Jordy 1x.

Dit kan natuurlijk via : https://kopenvoorjeclub.nl/zvvdissidenten

Programma :
Vrijdag 13 december
Zaterdag 04 januari
Vrijdag 10 januari
Vrijdag 24 januari

20:00 uur
22:00 uur
19:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Dissidenten – Rubber Ducks
Lotto Trekking
Boekpresentatie 2e boekje Dissidenten
Dissidenten – De Prutsers
Dissidenten – Jong & Oud

