Vrijdag 7 februari : 20:00 uur Dissidenten – De Strijenaren

Zaterdag 15 februari vanaf 20:00 uur : Jubileum Bingo…

Op deze vrijdagavond nemen we het op tegen De Strijenaren, vorig seizoen
eindigde deze ontmoeting in een nipte 5-6 nederlaag.

Op zaterdagavond 15 februari vanaf 20:00 uur in de muziekzaal van M.F.A.
de Tienvoet in Heinenoord organiseert Dissidenten weer een gezellige
Bingo, de opbrengst wordt o.a. gebruikt voor een Uitje van de Spelersgroep
in dit 45-jarig Jubileum seizoen, en natuurlijk sparen we weer door voor de
Goede Doelen in de Hoeksche Waard.

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

Tommie Pot
Benny Tolenaars
Marc van Trigt ?
Johan Verschoor

Coach: Jan Tolenaars

Scheidsrechter: Nico Nederlof

Vrijdag 10 januari : Dissidenten – De Prutsers 11 – 4
In de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar namen we het op tegen de nieuwe
tegenstander De Prutsers, met Rick en Marinco Kraak in de gelederen.

De muzikale omlijsting op deze Bingo avond wordt verzorgd door het koor
Wij zingen zo graag.
De kosten van een Bingoboekje voor 6 ronden bedragen € 10,=, en natuurlijk
is er ook weer de Traditionele Verloting, waarvan de lootjes zoals altijd
€ 0,50 per stuk kosten.
Bij een Jubileum Bingo horen natuurlijk extra mooie prijzen, wat mede
dankzij sponsoren goed is gelukt, welke prijzen er allemaal zijn blijft
voorlopig nog een verrassing...

We kwamen flitsend uit de startblokken, want na een paar minuten spelen
stonden we na drie goals van Mitchell op een 3-0 voorsprong. Na deze snelle
voorsprong kregen we genoeg kansen om verder uit te lopen, maar dit
gebeurde niet, sterker nog De Prutsers kwamen terug in de wedstrijd tot 3-3.
Na deze mindere fase, speelden we een sterke slotfase van de eerste helft,
waarin we drie keer wisten te scoren en met een 6-3 voorsprong de rust in
gingen.
In de gehele tweede helft bleven we de bovenliggende partij, door prima
zaalvoetbal wisten we allemaal één of meer doelpunten mee te pikken, wat
resulteerde in een 11-4 overwinning.
Doelpunten: Mitchell 5x, Cees en Tommie 2x, Johan en Benny 1x.
Assists: Cees en Tommie 2x, Mitchell 1x.

Kom allemaal gezellig naar de Bingo !!!

Programma :
Vrijdag 07 februari
Zaterdag 15 februari
Vrijdag 21 februari

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Dissidenten – De Strijenaren
Jubileum Bingo voor Uitje Spelers
Dissidenten – OACN

