NIEUWSBRIEF
Oss, 23 april 2018, nr. 2018-12

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 tussen hoop en vrees na verlies in Empel

Margriet wist wat het vandaag moest doen, want de ploegen onderin pakken elke week punten en dan kom je verder achter op. In de tweede helft zou Margriet het duel verliezen nadat de zuivere
goal van Roy Govers werd afgekeurd. Daarna was Emplina sterker en trok de wedstrijd naar zich toe.

Volgende week gaat Margriet op bezoek bij het Bossche BVV. In oktober vorig jaar won BVV in Oss met 0-1, maar was erg verdedigend ingesteld, waarbij Margriet te weinig variatie in de aanval
kende en nu kans heeft op revanche. De Bossche ploeg heeft echter de punten hard nodig om vrij van nacompetitie te blijven. Venhorst en Erp hebben 2 en 3 punten minder, maar hebben een
wedstrijd minder gespeeld. Dat geld overigens ook voor TGG en Margriet. Op 6 mei de kraker onderin tussen TGG en Margriet in Den Bosch. Die wedstrijd kan bepalend zijn om de enige
rechtstreekse degradant aan te wijzen.

Margriet 2 verspeelt 2 dure punten in strijd om het kampioenschap

Margriet 2 speelde van in Zeeland tegen Festilent 2, een tegenstander waartegen Margriet het altijd lastig heeft in uitwedstrijden. Ook vandaag was dit weer het geval en bleef het steken op 1-1.
Donderdagavond ging het beter, toen werden er 3 punten veroverd tegen en in Heeswijk.
Zondag 29 april is Margriet 2 vrij en komt pas weer op 6 mei in aktie.

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 30 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.

