
Vrijdag 21 april om 20:00 uur : Dissidenten – CDA Hoeksche Waard 
 

Op deze vrijdagavond nemen we het op tegen het CDA Hoeksche Waard, 

vorig seizoen eindigde een leuke ontmoeting in een 10-5 overwinning. 

In de derde helft een Verloting  lotenverkoop Loes. Team- foto’s:  Jaco.   
 

De volgende spelers worden uitgenodigd: 
 

Maarten Kruithof (keeper)  Johan Verschoor 

Cees Broere    Isaac Falagueira 

Benny Tolenaars   Pedro Miranda Martins 

Peter & Tim Bijl   Ro 
 

Coach: Jan Tolenaars    Scheidsrechter: Nico Nederlof 
 

 

Vrijdag 24 maart :  Dissidenten – Ikazia Security  2 – 4 
 

Het was weer flink puzzelen voor deze avond, met gastspelers Bert en Ro 

begonnen we aan deze wedstrijd zonder wissel, waarbij Cees in de 2e helft 

nog aansloot. 
 

We begonnen prima aan de wedstrijd en kwamen op voorsprong na een 

lange bal van Maarten die door Bert mooi in het doel werd gekopt. Ook in 

het verdere verloop van de 1e helft kregen we genoeg kansen, maar wilde de 

bal er niet in, waardoor we tegen de verhouding in met een 1-2 achterstand 

de rust in gingen.  
 

Ook in 2e helft kwamen we weer goed uit de startblokken, maar door pech 

en een goede keeper bij Ikazia wilde de doelpunten maar niet vallen. 

Uiteindelijk wisten we toch op gelijke hoogte te komen door een doelpunt 

van Ro op aangeven van Benny. In het resterende deel van de 2e helft kreeg 

Dissidenten de kansen, maar wist Ikazia Security 2 keer te scoren, waarbij 

we er verdedigend niet goed uitzagen. Zo eindigde de wedstrijd in een 

geflatteerde 2-4 nederlaag, waar een overwinning makkelijk had gekund.  

 

Doelpunten:  Bert en Ro 1x. 

Assists:  Maarten en Benny 1x. 

Online shoppen voor Dissidenten 
 

Inmiddels hebben we al zo’n € 782,00 aan commissie ontvangen door het 

online shoppen. Op naar de € 1.000,00,  dus shop eenvoudig online, via 

Kopen voor je Club en/of Sponsorkliks, via onderstaande links: 

 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11057&ref=banner

&cn=nl&ln=nl 

 

 
 

https://kopenvoorjeclub.nl/zvvdissidenten 

 

LET OP !  Er doen heel veel webshops mee en het kost je niets extra, alleen 

even online shoppen via de link.  BEDANKT !! 
 

 

Programma : 
 

Vrijdag 21 april 20:00 uur   Dissidenten – CDA Hoeksche Waard 

   Team-foto’s  + Verloting voor het Goede Doel 

Vrijdag 19 mei 20:00 uur   Dissidenten – ………………… 

Vrijdag 2 juni  20:00 uur   Seizoenafsluiting 
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