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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 doet wat het moet en wint van Ulysses.
Het leek de eerste helft allemaal wat moeizaam te gaan bij de Osse ploeg, maar de tegenstander werkte niet mee. Van meet af aan was het duidelijk dat de ploeg uit Megen massaal op eigen helft
bleef om de schade beperkt te houden. Dat is niet leuk voor een voetballende ploeg die ook nog eens nadeel heeft van de felle windvlagen waardoor passes regelmatig niet goed aankomen. Dan
“splijt” je de verdediging ook niet open. Toch was het Margriet dat snel op voorsprong kwam, Joey Schuurmans liep in de 5e minuut goed weg van zijn tegenstander en prikte de bal langs doelman
Sven Rietveld. Na 2x 45 min. was de eindstand 4-0.

Komende weekend gaat de reis naar Oploo voor de ontmoeting met Excellent dat tegen de verwachting in won van Boekel Sport. Dit is de laatste wedstrijd voor de winterstop.

Margriet 2 wint bij Rhode 2
Margriet 2 kwam aanvankelijk op achterstand, maar vocht zich terug in de wedstrijd en won
uiteindelijk met 2-3
Deze wedstrijd is voorlopig de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop, op 10 februari 2019
wordt de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen SV Budel 2.

Elke woensdagavond een voorbeschouwing op de komende wedstrijd van Margriet 1

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 17 december 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.

