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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 : wedstrijd tegen BVV afgelast

BVV – Margriet was afgelast wegens plotseling overlijden van de vader van elftalleider Bart Aarts van Margriet.
Wij wensen hem en zijn familie de komende tijd heel veel sterkte toe.

Wanneer de wedstrijd wel wordt gespeeld is op dit moment nog niet bekend. Volgens de geldende regels van de k.n.v.b. zou dit a.s. donderdag moeten zijn. Zodra de definitieve datum/tijd bekend
is, zal dit op de homepage worden vermeld.

A.s zondag gaat Margriet op bezoek bij het TGG. In oktober vorig jaar speelden beide ploegen in Oss 1-1.
Aanvankelijk kwam Margriet 0-1 achter in de eerste helft, maar trok de stand gelijk in de tweede helft.

Margriet 2 had een weekend vrij

Margriet 2 speelde Afgelopen zondag niet, het had haar wedstrijd al tegen Heeswijk vooruit gespeeld. Concurrent DAW 2 speelde wel en deelde de punten Volkel 2. Door dit resultaat staan
Maregriet 2 en DAW 2 in wedstrijden weer gelijk. DAW is koploper met 2 punten voorsprong en nog vier wedstrijden te gaan. De enige andere concurrent is Schijndel 2 dat een wedstrijd minder
gespeeld heeft (die ze op hemelvaartdag 10 mei inhalen). Schijdel 2 speelde bij EVVC 2 en verloor waardoor ze nu 7 punten achterstaan op Margriet 2 en zoals gezegd nog een inhaalwedstrijd
spelen tegen en bij Boskant 2.
Margriet 2 speelt a.s. zondag in Nistelrode tegen Pr. Irene 2, aanvang 12.00 uur en heeft maar één missie : 3 punten pakken.

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 07 mei 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.

