
Vrijdag 6 maart : 20:00 uur Dissidenten  –  Overmeer Logistics ? 
 

Op deze vrijdagavond nemen we het waarschijnlijk op tegen de nieuwe 

tegenstander Overmeer Logistics, de werkgever van Kevin. 

De volgende spelers worden uitgenodigd voor deze wedstrijd : 
 

Maarten Kruithof (keeper)  Tommie Pot 

Cees Broere    Benny Tolenaars 

Mitchell Haan    Marc van Trigt 

Jordy Korpel    Johan Verschoor 
 

Coach: Jan Tolenaars   Scheidsrechter: Nico Nederlof 
 

 

Vrijdag 7 februari :   Dissidenten  –  De Strijenaren   11 – 8    
 

We namen het op deze vrijdagavond op tegen De Strijenaren, die vorig 

seizoen nipt van ons wisten te winnen. Vanaf de aftrap zat er gelijk tempo in 

de wedstrijd en moesten we flink aan de bak. Halverwege de 1e helft keken 

we tegen een 1-4 achterstand aan, dit kwam vooral om de ruimtes te groot 

waren en het allemaal net niet scherp genoeg was. In het 2e deel van de 1e 

helft wisten we ons iets te herpakken en gingen we rusten met een 3-5 

achterstand op het scorebord.  
 

In de rust spraken we af de ruimtes kleiner te houden en korter de 

verdedigen. Ondanks onze goede bedoelingen hadden we een dramatische 

start van de 2e helft, want na twee fouten in de verdediging keken we in een 

tijdsbestek van twee minuten tegen een 3-7 achterstand aan. We lieten ons 

niet uit het veld slaan door dit begin en kwamen door de ruimtes klein te 

houden steeds beter in de wedstrijd en kwamen door prima zaalvoetbal 

helemaal terug in de wedstrijd. Nadat we de gelijkmaker wisten te scoren, 

kregen we vleugels, waardoor Cees en Benny in het teambelang besloten in 

het resterende deel van de 2e helft op de bank te blijven, om het ritme van 

het team niet te breken, Uiteindelijk een prima keuze want met schitterend 

zaalvoetbal en mooie goals wisten we de wedstrijd in de slotfase naar ons 

toe te trekken en de wedstrijd met 11-8 te winnen. Wat een geweldige 

teamprestatie, waarin Tommie en Mitchell op deze avond met 4 doelpunten 

samen topscorer werden, en het gehele team een geweldige 2e helft speelde!! 
 

Doelpunten: Tommie & Mitchell 4x, Cees, Jordy & Benny 1x. 

Assists: Mitchell 3x, Jordy & Tommie 2x, Cees & Johan 1x. 

Zaterdag 15 februari  Succesvolle Bingo met mooie opbrengst !! 
 

Op deze zaterdagvond, met zes ronden Bingo, mooie optredens van het koor 

"Wij Zingen Zo Graag" en een grote Verloting werd het een gezellige en 

geslaagde avond in de goed gevulde muziekzaal van M.F.A. de Tienvoet. 
 

Er is het mooie bedrag van € 900,= opgehaald, hiervan is de helft voor de 

Goede Doelen Spaarpot en de helft voor een Uitje van de Spelersgroep in 

dit Jubileumseizoen. 
 

We willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze gezellige 

avond, in het bijzonder ook, Gerrit, Astrid, Jaco, Loes, Arie en het koor  

Wij Zingen Zo Graag. 
 

 
 

Programma : 
 

Vrijdag 6 maart      20:00 uur Dissidenten – Overmeer Logistics 

Vrijdag 20 maart      20:00 uur Dissidenten – FC Lattentrappers 

Vrijdag 3 april      20:00 uur Dissidenten – Kok Makelaars 

Vrijdag 17 april      20:00 uur Dissidenten – ………………………   


