
Vrijdag 19 mei om 20:00 uur :  Dissidenten  –  Homekeur 
 

Op deze vrijdagavond nemen we het op tegen de nieuwe tegenstander 

Homekeur uit Ridderkerk. 
 

In de derde helft een kleine Verloting. (Gratis)   
 

De volgende spelers worden uitgenodigd: 
 

Ricardo  (keeper)   Mitchell Haan 

Cees Broere    Isaac Falagueira 

Jordy Korpel    Pedro Miranda Martins 

Johan Verschoor    
 

Coach: Jan Tolenaars    Scheidsrechter: Nico Nederlof 
 

 

Het Nieuwe Seizoen (49) : 
 

Vorige week hebben we de uren voor het nieuwe seizoen aangevraagd, ook 

in het nieuwe seizoen blijven we om de 4 weken zaalvoetballen. 
 

Het vinden van tegenstanders wordt de afgelopen seizoenen helaas steeds 

moeilijker, ook de vele afmeldingen van tegenstanders op het laatste 

moment maakt het voor ons moeilijk te organiseren, we hebben daarom 

besloten om in het nieuwe seizoen veel meer onderlinge wedstrijden te 

gaan spelen. Ook zullen we de shoot-outs weer nieuw leven inblazen door 

iedere wedstrijd iedereen een shoot-out te laten nemen met aan het einde 

van het seizoen natuurlijk een Beker voor de winnaar. 
 

Om in het nieuwe seizoen meer onderlinge wedstrijden te gaan spelen, zal 

de spelersgroep ook uitgebreid moeten worden, hier gaan we mee aan de 

slag gaan, als jullie spelers weten die iedere 4 weken mee willen spelen, 

horen we dit graag. Mochten er spelers zijn die het niet zien zitten om vaak 

onderling te spelen, hebben we hier begrip voor en horen dit graag! 
 

We hadden het graag anders gezien, maar het is helaas de realiteit… 
 

 

Sportspellen voor het Goede Doel 
 

Afgelopen weekend is het eerste Sportspel voor het Goede Doel gestart. 

Het Giro d'Italia Spel 2023 is van start gegaan met 130 deelnemers. 

De opbrengst van het Giro Spel komt terecht in de Goede Doelen Spaarpot. 

In de komende drie weken zal bekend worden wat de opbrengst van het 

eerste Spel van dit jaar zal zijn... 
 

Dit jaar geen EK of WK voetbal dus zijn er alleen Sportspellen met de drie 

Grote Wielerronden, de Giro d’Italia, Tour de France en de Vuelta Espana. 
 

Iedereen mag meedoen, zelf een gokje wagen, of heb je familie of vrienden 

die van wielrennen houden, alle informatie m.b.t. de Sportspellen is te 

vinden op: 
 

http://www.zvvdissidenten.nl/page8.html 
 

 

Programma : 
 

Vrijdag 19 mei 20:00 uur   Dissidenten – Homekeur 

           + Gratis Verloting in de 3e helft  
 

Vrijdag 2 juni  20:00 uur   Seizoenafsluiting met: 

- Onderlinge wedstrijd 

- Uitreiking Ereprijzen 

- Lotto Trekking  

(Jackpot van € 200,00 valt gegarandeerd!) 

  

http://www.zvvdissidenten.nl/page8.html

