NIEUWSBRIEF
Oss, 26 maart 2018, nr. 2018-08

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van de Stichting en van het wel en wee van de selectieteams van r.k.s.v. Margriet.
Voor een dagelijkse update van alle nieuws, uitslagen en standen kunt u terecht op onze website :

Margriet 1 tegen Heeswijk 1 geen punten

Margriet zakte vandaag af naar de één na laatste plaats op de ranglijst, terwijl het onder hen nog staande TGG nog een wedstrijd achterstand heeft en nog een wedstrijd moet uitspelen (waarin
het met een 1-0 achterstand begint). Virtueel lijkt het allemaal nog wat en staan de onderste vier ploegen dicht bij elkaar. Realiteit is dat Margriet er eigenlijk het slechtst voor staat en de komende
wedstrijden nog elke keer een finale moet spelen om broodnodige punten te vergaren.

Margriet 2 maakt zevenklapper tegen HVCH 3

Margriet begon de wedstrijd met veel balbezit maar toch was het H.V.C.H. dat na 10 minuten doel trof. Een bal werd vanaf rechts teruggelegd en de spits van H.V.C.H. schoot netjes binnen.
Margriet liet zich gelukkig niet gek maken en speelde rustig haar eigen spel. Halverwege de eerste helft kreeg Margriet een vrije trap halverwege de helft van de tegenstander. Wouter Bouwman
gaf de bal over de verdediging heen op Pim Korner die de bal voor de goal legde.

Margriet organiseert voorbereidingstoernooi op seizoen 2018/2019
Op zondag 19 augustus organiseert de RKSV Margriet een voorbereidingstoernooi dat plaatsvindt op sportpark Amstelhoef aan de Amsteleindstraat in Oss.
Alle verenigingen uit de gemeente Oss zijn uitgenodigd en tot op heden bestaat het deelnemersveld uit:

K.N.V.B. moet steeds meer puzzelen.
De KNVB heeft de wedstrijden die zondag 18 maart werden afgelast opnieuw vastgesteld.

Deze nieuwsbrief wordt u gezonden op basis van het sponsorlidmaatschap van u of uw bedrijf van de onafhankelijke
Stichting Amsteleind Promotion, de Business Club van rksv Margriet.

De eerstvolgende nieuwsbrief kunt u verwachten 2 april 2018

Disclaimer
Indien u geen prijs stelt op de toezending van deze nieuwsbrief, of deze aan een andere persoon binnen uw bedrijf moet worden gezonden, kunt u dit HIER UITSCHRIJVEN EN/OF WIJZIGEN.

