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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 :

Indeling beker verliep moeizaam
De k.n.v.b. maakte de indelingen voor de beker bekend, maar Margriet 1 bleek hierin niet voor te komen. Achteraf was Margriet 1 niet in het computerprogramma van de knvb terecht gekomen
waarmee men de trekking bepaalt.
Na ruim een week wachten werd e.e.a. hersteld, maar na een dag al weer gewijzigd. Margriet 1 komt nu terecht in een poule met CITO en MOSA'14 en heeft daardoor maar twee i.p.v. drie
bekerwedstrijden. 2 september thuis tegen MOSA'14 en 16 september uit tegen CITO. Op 9 september speelt Margriet 1 nu een oefenwedstrijd thuis tegen Nulandia.
Margriet 2 is ingedeeld in de poule bij HVCH 2, sv TOP 3 en Berghem Sport 2.

Eerst oefenwedstrijd
Op zondag 5 augustus begon de eerste training vervroegd al om 10.00 uur in verband met de grote hitte die dag. Na een week voluit trainen was het zondag 12 augustus eindelijk zo ver, de
eerste oefenwedstrijd werd gespeeld tegen derdeklasser Theole 1 in Tiel. De oefenpartij werd met 2-1 verloren. Het Osse doelpunt werd gemaakt door Joey Schuurmans op assist van Rob Ooms.

A.s. zondag 19 augustus voorbereidingstoernooi
A.s. zondag wordt op Sportpark Amsteleind het voorbereidingstoernooi Oss georganiseerd. Deelnemers zijn Margriet 1, CITO 1 (zo), CITO 1 (Za), sv TOP 2, OSS'20 2, FC Schadewijk 1 en
Berghem Sport 1 en DESO 1.

Wedstrijdprogramma competitie bekend
De k.n.v.b. heeft de nummering bekend gemaakt van de teams, waardoor het wedstrijdprogramma bekend is geworden.

Margriet 1 start uit tegen Schijdel 1
Op zondag 23 september a.s. start de competitie weer voor het vlaggenschip van de r.k.s.v. Margriet in de Derde Klasse D Zuid 2 met een uitwedstrijd in en tegen Schijndel.

Margriet 2 start uit tegen sv Budel 2
Ook de Margriet-reserves beginnen weer op 23 september aan hun nieuwe seizoen, maar na het kampioenschap van afgelopen seizoen een stapje hoger in de 1e klasse reserve.. Gelijk een
verre uitwedstrijd naar en tegen Budel 2.

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 gedurende de zomerstop, indien er nieuws is.

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.

