Vrijdag 20 maart : 20:00 uur Dissidenten – FC Lattentrappers

Lotto

Op deze vrijdagavond nemen we het op tegen de ons welbekende
Lattentrappers, de laatste ontmoeting eindigde in een 7-3 overwinning.

Ook de zevende Lotto Trekking van het seizoen levert geen winnaar op.

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 21 februari : Dissidenten – TransvaliaZW 10 – 5
Ondanks een late afmelding van OACN, speelden we op deze avond toch
een leuke wedstrijd tegen TransvaliaZW, bedankt dat jullie op korte termijn
beschikbaar waren voor deze wedstrijd! Ook nam Niels op deze avond de
honneurs van zijn vader over als scheidsrechter en notaris, bedankt Niels!

Door de nummers 1 - 8 - 11 groeit de Jackpot al naar een bedrag € 273,00.
De volgende trekking is op vrijdagavond 20 maart...

Zaterdag 13 juni 2020 : Groepsuitje !!!
Op zaterdag 13 juni 2020 willen we een actief groepsuitje organiseren voor
spelers (inclusief spelersvrouwen) en begeleiding. Wat we precies gaan doen
blijft geheim, het zal in ieder geval wel in de Hoeksche Waard zijn. Naast
een actief gedeelte zal er ook aan de inwendige mens worden gedacht.
De kosten bedragen € 20,- per persoon, de rest van de kosten zullen door de
vereniging worden betaald.
De komende tijd zal Benny inventariseren wie er allemaal mee zullen gaan,
waarbij we natuurlijk hopen dat iedereen van de partij kan zijn !!

Dan de wedstrijd, vanaf de aftrap zat er een hoog tempo in de wedstrijd, wat
resulteerde in kansen over en weer, wij wisten beter om te gaan met de
kansen en kwamen op een 2-0 voorsprong. Hierna volgde een iets mindere
fase van onze kant, waarin TransvaliaZW terugkwam tot 2-2. Na de
gelijkmaker besloten we om weer iets rustiger te spelen en met resultaat,
want nog voor de rust liepen we door goals van Mitchell, Benny en Tommie
uit naar een 6-2 voorsprong.
In de beginfase van de tweede helft nam TransvaliaZW weer even het heft in
handen en schoten de 6-3 en 6-4 achter Kevin, die op deze avond ons doel
verdedigde. Na een iets te slap begin van de tweede helft deed iedereen een
stapje bij, waarbij Tommie op deze avond veel ballen wist te veroveren. Ons
scherpe spel werd beloond, want in her resterende deel van deze sportieve
wedstrijd liepen we door goals van Marc, Mitchell en Benny uit naar een
verdiende 10-5 overwinning.
Doelpunten: Mitchell 4x, Tommie, Marc & Benny 2x.
Assists: Tommie 2x, Jordy, Kevin, Marc & Mitchell 1x.

Programma :
Vrijdag 20 maart
Vrijdag 03 april
Vrijdag 17 april
Zaterdag 09 mei

Vrijdag 15 mei

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
19:00 uur
20:00 uur

Dissidenten – FC Lattentrappers
Dissidenten – Kok Makelaars
Dissidenten – ………………………
Finale Toernooi Nederlaag Competitie
Seizoenafsluiting Dissidenten
( met uitreiking Ereprijzen )!!

