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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 won de stadsderby met FC Schadewijk
FC Schadewijk kon het Margriet alleen maar moeilijk maken in de eerste helft. Met de rust leidde Margriet met 0-1, maar na rust bleek Margriet slimmer en liep uit naar 0-3, waarbij het nauwelijks in
de problemen kwam, zelfs niet toen de laatste 10 minuten Margriet met 10 man door moest na het uitvallen van Kay van den Haterd wegens vermoedelijk een hamstringblessure. De wissels waren
al op...…..

Joey Schuurmans maakt 100e competitiedoelpunt
Tegen Schadewijk produceerde Joey Schuurmans al weer zijn 100e competitiedoelpunt voor Margriet. Een echte mijlpaal, waarmee we hem uiteraard van harte mee feliciteren.

Margriet 2 komt knap terug tegen Mierlo Hout en pakt brutaal de koppositie.
Het was een belangrijke wedstrijd tegen het nog ongeslagen Mierlo Hout 2. dat de ranglijst aanvoerde. De eerste 10 minuten was Mierlo Hout iets beter, maar daarna nam Margriet het initiatief
over en kwam het tot een aantal dreigende aanvallen. Toch was de eerste grote kans voor Mierlo Hout. Van rechts werd er op doel geschoten, maar keeper Dylan Heurkens redde knap. Margriet
kreeg op haar beurt daarna ook een aantal grote kansen om de score te openen, maar zowel Pim Körner, Arne Dekkers en Ruud Dielis konden de kansen niet verzilveren. Uit het niets kwam
Mierlo Hout op voorsprong. Na ongelukkig balverlies werd de rechtsbuiten diep gestuurd en hij ronde knap af! Margriet ging zodoende met een achterstand de rust in.

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 op 15 oktober 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.

