Vrijdag 21 februari : 20:00 uur Dissidenten – OACN

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

Op deze vrijdagavond nemen we het op tegen OACN, de winnaars van het
Finale Toernooi van afgelopen seizoen, toen het sterke “gelegenheidsteam”
van Euro Nordic.

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 :
Kevin Vermaat (keeper)
Cees Broere
Mitchell Haan
Jordy Korpel

Tommie Pot
Benny Tolenaars
Marc van Trigt
Johan Verschoor

Coach: Jan Tolenaars

Scheidsrechter: Nico Nederlof

Vrijdag 24 januari : Dissidenten – Jong & Oud 13 – 3
In de tweede wedstrijd van 2020 namen we het op tegen Jong & Oud, met
een aantal goede bekenden 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...

In een rustig begin van de wedstrijd wisten we op een 1-0 voorsprong te
komen, niet heel veel later gevolgd door de 1-1 van Jong & Oud. Na deze
tegengoal nam Dissidenten het heft in handen en liepen we in de eerste helft
uit naar een 6-1 voorsprong.
Ook in de tweede helft een sterker Dissidenten dat nog 7 keer wist te scoren,
net als in de vorige wedstrijd was iedereen weer bij één of meer doelpunten
betrokken, al had Mitchell met 7 doelpunten wel het grootste aandeel in de
overwinning. Ook Jong & Oud kreeg nog een aantal mooie kansen, maar
wist in de tweede helft slechts 2 keer te scoren, al was het laatste doelpunt
voor Jong & Oud van Maarten een schitterende goal. Zo eindigde deze
sportieve wedstrijd in een 13-3 overwinning.
Doelpunten: Mitchell 7x, Jordy 3x, Marc 2x, en Cees 1x.
Assists: Marc 3x, Jordy en Tommie 2x en Benny 1x.

Lotto
Op vrijdagavond 24 januari stond de zesde Lotto Trekking van het seizoen
op het programma. Door de nummers 1 - 2 - 14 groeit de Jackpot verder, op
dit moment naar het mooie bedrag van € 232,50.

Kom allemaal naar de Bingo en spaar mee !!!
Programma :
Zaterdag 15 februari
Vrijdag 21 februari

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

Jubileum Bingo voor Uitje Spelers
Dissidenten – OACN
Lotto trekking

